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“De stap naar het hoger onderwijs 
is niet vanzelfsprekend. Maar 
velen zijn je voorgegaan en er 

beter van geworden. Waarom zou 
het jou dus niet lukken?”
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eerste woord

 — WELKOM BIJ 
VIVES
Het zijn niet de gemakkelijkste tijden voor 
studenten, maar gelukkig is VIVES een ho-
geschool die ons daar echt in ondersteunt. 
Ik studeer hier nu al voor het tweede jaar en 
heb me de keuze nog geen moment be-
klaagd. Meer nog, zodra ik hier binnenkwam 
op de infodag, was ik verkocht. Niet alleen 
door het nieuwe gebouw, 
maar ook de manier waar-
op we verwelkomd werden. Er 
heerste een familiale sfeer, al 
onze vragen werden beant-
woord … Uiteraard moet je op-
ties tegenover elkaar zetten en 
nooit te snel beslissen, maar 
ik voelde me hier meteen zo-
danig thuis dat ik zelfs geen andere hoge-
scholen meer wou bezoeken. 

Een tweede thuis
In het eerste jaar besloot ik om voorzitter van 
de studentenraad te worden vooral om an-
dere studenten op hun gemak te stellen en 
hen het gevoel te geven dat de hogeschool 
een tweede thuis voor hen kan zijn. Logisch 
toch, want we zitten hier bijna dagelijks! 
Verder wil ik hen aanmoedigen om ervoor 
uit te komen als er iets scheelt, wat nog te 

weinig studenten durven, maar echt wel 
mogen – en al zeker aan VIVES. Na twee jaar 
ben ik nog niets van mijn enthousiasme kwijt 
over ‘mijn’ hogeschool. Als de lessen online 
moeten doorgaan, worden die op de best 
mogelijke manier georganiseerd. Zo kon-
den en kunnen we in deze soms moeilijke 

omstandigheden optimaal ex-
amens maken en stage doen. 
Kortom, ik voel me hier hele-
maal thuis, of ik nu fysiek op de 
campus ben of vanop afstand 
moet studeren.

Tot slot nog mijn gouden tip
Volg bij je studiekeuze altijd je 

hart en doe waar je je goed bij voelt. Kies niet 
omdat het carrièrekansen biedt of omdat 
je vrienden het doen, kies omdat jij het wil. 
Maar doe het wel op basis van voldoende 
informatie. En wees gerust: de overgang van 
middelbaar naar hoger onderwijs is mis-
schien niet zo evident, maar aan VIVES doen 
ze er alles aan om je op je gemak te stellen.

Tot binnenkort aan onze hogeschool?

"Na twee jaar 
ben ik nog 

niets van mijn 
enthousiasme 

kwijt over ‘mijn’ 
hogeschool. "
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In het Simlab wordt een 
waarheidsgetrouwe gebeurtenis 

 nagebootst aan de hand van 
simulaties. Zo kunnen studenten 

in een veilige context oefenen 
om de kwaliteit van de zorg 

en de patiëntveiligheid in het 
werkveld te optimaliseren. 

 — Een opleiding waar jij leert 
zorgen voor morgen.
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 — Een opleiding met een grote 
maatschappelijke impact.
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 — Een opleiding met een grote 
maatschappelijke impact.

Bij ons word jij een zorgprofessio-
nal. Op basis van wetenschappe-
lijke bevindingen en een stevige 

dosis empathie neem jij alleen of 
in team beslissingen die levens 

redden, problemen kunnen voor-
komen, maar ook gewoon mensen 

helpen om zo comfortabel mogelijk 
fysieke en mentale problemen 

te overkomen. Je bent er voor je 
collega's en voor de patiënten.



studenten gezondheidszorg getuigen over

 — HUN STAP NAAR 
HET HOGER  
ONDERWIJS
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Studenten van het studiegebied gezondheidszorg 
moeten uiteraard ook hun eigen fysieke en 
mentale gezondheid in de gaten houden. Hoe 
krijgen ze alles gebolwerkt? Hoe combineren ze 
studeren met zich amuseren? En hoe zien zij hun 
toekomst? Een gesprek met enkele ‘frontsoldaten’.

De stap van secundair naar hoger 
onderwijs is niet voor iedereen altijd even 
evident. Hoe verliep dat bij jullie?
Celien: “Je voelt je in elk geval snel volwas-
sen, aangezien je zelf alles moet bepalen. 
Wanneer begin je te herhalen? Hoe maak 
je je planning op? Dat wordt allemaal niet 
meer voor jou gedaan, zoals dat in het la-
ger en middelbaar wel meestal het geval 
was: de speeltijd lag vast, je had een weke-
lijks rapport, alles was mooi gestructureerd. 
Nu moet je zelf zorgen dat je op tijd in de 
les zit en dat je je cursussen beheerst. Je 
beseft al gauw dat je maar beter wat ver-
antwoordelijkheidszin kweekt.”
Thomas: “Ik heb dat in elk geval als een 
groot pluspunt ervaren toen ik hier begon: 

het besef dat ik zelf al mijn keuzes kon ma-
ken. In feite ben je nergens toe verplicht, 
maar daar draag je dan wel de gevolgen 
van. Ik zit ook op kot, dus dat is nog extra 
verantwoordelijkheid. Ik zou in principe kun-
nen pendelen, maar het is nét iets te ver 
om comfortabel te zijn.”

Waarom hebben jullie destijds voor 
VIVES gekozen?
Celien: “Ik wilde ergotherapie doen en had 
eerst een andere hogeschool voor ogen. 
Maar die organiseerde de opleiding mo-
dulair, met andere woorden: in semesters 
en dus met heel wat examenmomen-
ten. Dat zag ik eerlijk gezegd niet zitten. 
Bovendien leek de opleiding hier me een 
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 — Gedurende de volledige opleiding 
staan jouw talenten, inzet 
en beroepsvaardigheden centraal.

stuk kwalitatiever, met heel wat praktijk 
waarin je meteen de theorie kon toetsen.”
Vincent: “Ik had al eerder in Gent gestu-
deerd en op kot gezeten, waarna ik een 
paar jaar in het buitenland heb gewerkt. 
Toen ik besliste om verpleegkunde te stu-
deren, zei mijn moeder: “Geen probleem, 
maar dan wel van bij ons thuis.” De enige 
keuze die ik toen nog moest maken, was 
tussen graduaat (HBO5) of bachelor. Mijn 
keuze was snel gemaakt.”
Lore: “Een van mijn dromen is om zelf les 
te geven aan VIVES. Als ik 
zie hoe de docenten hier 
lesgeven: dat inspireert me 
gewoon.”

Wat was de eerste indruk 
van de campus?
Celien: “Ik was erg onder de 
indruk toen ik hier voor het 
eerst binnenkwam. Al die 
letters en cijfers om aula’s en lokalen aan 
te duiden: ik snapte er niets van en ben in 
het begin meermaals ‘verdwaald’ (lacht). 
Gelukkig is er altijd iemand in de buurt om 
je op weg te helpen. Het voordeel is ook dat 
er hier nog een klasgevoel heerst, omwille 
van de kleine groepen.”
Lore: “Campus Kortrijk is heel goed bereik-
baar, zowel met het openbaar vervoer als 
met de auto. Zeker in vergelijking met de 
andere grote studentensteden is er hier 
veel parking. Het gebouw is ook heel mooi 
en modern.”

Isabeau: “Het studentenleven valt wel mee, 
al moet het gezegd worden dat het hier 
een stuk kalmer is dan in Gent. Maar het 
is ook een stuk gezelliger: hier ligt de focus 
niet op feesten en uitgaan, maar gewoon 
op iets gaan drinken met vrienden. We 
hebben les in mooie en goed uitgeruste 
opleidingslokalen. Zo is er het Simlab, waar 
we behandelingen simuleren met hoog-
technologische poppen, een echte meer-
waarde. We werken zelfs met een pop die 
kan bevallen (lacht).”

Hoe moeilijk was het 
destijds eigenlijk om 
de juiste studiekeuze te 
maken? 
Thomas: “Ik wist redelijk snel 
wat ik wilde studeren: lager 
onderwijs. Alleen bleek het 
na twee jaar de verkeerde 
keuze – voor de klas staan 

was niet echt mijn ding – en ik ben vervol-
gens iets anders gaan doen. Logopedie 
sloot enigszins aan bij onderwijs, maar met 
als voordeel dat je met individuen werkt en 
niet met een volledige klas.”
Isabeau: “Ik vond een studiekeuze maken 
heel erg moeilijk en ben ook moeten ver-
anderen, ook al omdat ik me niet echt goed 
op mijn keuze had voorbereid. Na een jaar 
kleuteronderwijs ben ik bijgevolg overge-
stapt naar vroedkunde. Je moet wel tegen 
bloed kunnen, want vanaf dag één word 
je erin gegooid alhoewel we gelukkig niet 

“Ik heb dat als een 
groot pluspunt 

ervaren toen ik hier 
begon: het besef dat 
ik zelf al mijn keuzes 

kon maken.”
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meteen een bevalling moesten bijwonen 
(lacht). We hebben daar rustig naar toe 
opgebouwd.”
Vincent: “Ik heb heel lang niet geweten wat 
ik wilde studeren. In het middelbaar wist ik 
het niet, en na vier jaar verpleegkunde twij-
fel ik soms nog, maar dat zegt meer over 
mij dan over de opleiding. Ondertussen is 
de opleiding van drie naar vier jaar ge-
gaan. Dat extra jaar geeft je de kans om 
nog meer ervaring op te doen en je stages 
beter te spreiden.” 

Is het voor jongens een rem om voor 
vroedkunde of verpleegkunde te kiezen?
Isabeau: “Er zijn inderdaad niet veel man-
nelijke vroedkundigen, maar wél veel gy-
naecologen. Dus dat is wat vreemd. Met 

andere woorden: het zou je niet mogen 
tegenhouden.”
Vincent: “Ik merk in elk geval niet dat er nog 
vooroordelen bestaan. Alleen in de geria-
trie durven oudere dames wel eens een 
opmerking geven (lacht).”

Hebben jullie nog tijd voor vrije tijd?
Thomas: “Ik vind dat je die bewust moet 
inplannen en dat studeren of lessen geen 
excuus mogen zijn, want als je nooit eens 
tijd voor jezelf neemt, zal je gegarandeerd 
crashen. Zelfs al is het om een paar uur 
niets te doen: plan dat gewoon in. Als ho-
geschoolstudent heb je zoals gezegd de 
luxe om zelf te plannen.”
Celien: “Plannen moet je dan wel kunnen 
natuurlijk (lacht).”
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O Je hebt een hart voor mensen, 
jong en oud.

O Je functioneert goed in 
 stressvolle situaties en je bent 
in staat de kalmte te bewaren.

O Je vingers kriebelen om 
 anderen te verzorgen.

O Je wil mensen ondersteunen 
om zo lang mogelijk thuis te 
kunnen blijven wonen.

O Je houdt er een gezonde 
levensstijl op na en wil jouw 
kennis delen met anderen.

O Je bent geboeid door stoornis-
sen op het vlak van stem, taal, 
spraak en gehoor.

O Een gezonde geest in een 
 gezond lichaam draag je hoog 
in het vaandel.

O Je hecht belang aan correct 
taalgebruik.

O Je hebt interesse in het bewa-
ken van kwaliteitsnormen voor 
voedselveiligheid en hygiëne.

O Je wil mensen graag 
 preventief aan hun  gezondheid 
laten werken.

O Je wil graag zwangere vrou-
wen ondersteunen voor, tijdens 
en na hun zwangerschap.

O Je kan goed observeren om 
dan vervolgens hierop gepast 
te reageren.

O Je bent zelfstandig, maar 
functioneert ook goed in een 
team.

O Je wil mensen met een beper-
king graag ondersteunen in 
hun alledaagse leven.

O Je bent geïnteresseerd in de 
anatomie van het menselijk 
lichaam.

O Je bent geboeid door 
 wetenschap en innovatie.

O Je bent ondernemend en 
deinst niet terug om actie te 
ondernemen.

O Je houdt van variatie en 
uitdagingen.

gezondheidszorg

 — IETS VOOR 
JOU?
Drie of meer checks in deze lijst? Lees verder 
en ontdek welke opleidingen jij kan volgen 
binnen gezondheidszorg.
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“Ik zit in het tweede jaar bachelor ver-
pleegkunde in VIVES. Aanvankelijk koos 
ik die opleiding uit medische interesse, 
maar gaandeweg ontdekte ik dat ik ge-
woon heel graag bezig ben met mensen. 
Dat inzicht is het gevolg van de enorme 
veelzijdigheid van de bachelor, die ik bij 
deze dan ook als aantrekkelijkste troef 
wil noemen. De keuze voor VIVES? Ik had 
daar goede dingen over gehoord en de 
school is nu eenmaal heel gemakkelijk 
bereikbaar – voor mij is dat ook een be-
langrijk argument. Ik heb me mijn keuze 
nog geen minuut beklaagd: zo laat de 
kleinschaligheid toe onze vaardigheids-
lessen in kleine groepjes te doen, zodat 
er veel individuele focus mogelijk is.”

Lotte Debrabandere



16 — VIVES GEZONDHEIDSZORG — 2022

– Als ergotherapeut ben je erg gewild op 
  de arbeidsmarkt en kan je meteen aan de 
  slag in het werkveld.

Celien Pottelancie
over de opleiding  
ergotherapie

“Ik studeer de bachelor ergotherapie 
omdat ik mensen wil helpen. Velen 
staan niet stil bij het feit dat een goe-
de levenskwaliteit niet voor iedereen 
evident is zonder hulp. Dus ben ik naar 
de zorg beginnen kijken. Niet naar zor-
ginstellingen of ziekenhuizen, maar 
naar de thuissituatie: wat kan ik doen 
voor mensen die na een opname weer 
naar huis moeten? Met die ondersteu-
ning wil ik het verschil maken, zodat 

die mensen een mooi leven kunnen 
uitbouwen vooral door aanpassin-
gen aan de woning te doen. Hiervoor 
 oefenen we in het Zorglab, een ruimte 
met aangepast meubilair, hier op de 
campus. De overstap naar VIVES heb ik 
zeker goed verteerd. Vooral omdat de 
begeleiding vanaf dag één hier heel 
goed is. Je wordt ondersteund in je 
planning, tijdens de introductiedagen 
kregen we een rondleiding …”

Wil je kinderen, volwassen of ouderen 
met een beperking begeleiden tot een 
betere deelname aan de maatschappij? 
Dan is deze opleiding helemaal je 
ding. Als ergotherapeut ben je een 
teamspeler en zoek je samen met 
de cliënt, zijn netwerk en andere 
professionals oplossingen op vlak van 
wonen, werken, leren en vrije tijd.

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

bachelor in de

ERGOTHERAPIE
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— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

programma
• Je wordt gecoacht in je leerpro-

ces. Er is ruimte voor jouw talenten 
en jouw persoonlijke ontwikkeling 
staat centraal. Flexibele leertrajec-
ten zijn steeds bespreekbaar. 

• In jaar één verdiep je je in de bouw 
en werking van het menselijk 
lichaam, het menselijk gedrag, de 
normale ontwikkeling en de ergo-
therapeutische en communica-
tieve basiskennis. Je maakt kennis 
met het werkveld, via twee weken 
stage, tijdens jaar één. Vanaf jaar 
twee ga je verder in op de han-
delingsproblemen die ontstaan 
door ziekte of beperking en de 
ergotherapeutische interventies 
bij verschillende doelgroepen. Je 
werkt interprofessioneel samen in 
studententeams aan de hand van 
realistische casussen.

• In jaar drie integreer je opgedane 
kennis, vaardigheden en attitu-
des door middel van stage, je 
bachelorproef en projectwerk. Er is 
ook de kans om stage of pro-
jectwerk in het buitenland te doen. 
De theorielessen worden afge-
wisseld met practica, getuigenis-
sen, inleefsessies, individuele en 
groepsopdrachten.

stage
Je loopt stage doorheen de volle-
dige opleiding. Zo kanje proeven 
van de praktijk en boeiende erva-
ringen opdoen.

campus Brugge

jobkansen
• zelfstandig ergotherapeut
• ergotherapeut in:

•  algemene en gespecialiseer-
de ziekenhuizen

• centra voor vroegbegeleiding
• gevangenissen
• revalidatiecentra
• scholen voor buitengewoon 

onderwijs
• woonzorgcentra

• dagverblijven
• dienstverleningscentra voor 

kinderen

• ergotherapeut bij: 
• mutualiteiten
• organisaties voor aangepaste 

arbeid
• diensten en voorzieningen voor 

 personen met een beperking

meer info
campus Brugge
leen.verkinderen@vives.be
050 30 51 00

vives.be/gez 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• anatomie en fysiologie
• bewegingsweten schappen
• communicatieve 

 vaardigheden
• ergotherapeutische 

 vaardigheden
• ergotherapie bij fysieke en 

neurologische problemen
• ergotherapie bij 

ont wikkelings problemen
• ergotherapie bij ouderen
• ergotherapie bij  psycho- 

 sociale problemen
• grondslagen van de 

 ergotherapie
• kwaliteitszorg en 

 management
• mens en maatschapij
• pathologie
• professioneel redeneren
• psychologie en pedagogie
• psychomotoriek
• religie, zingeving en 

levensbeschouwing
• werkveldervaring
• wetenschappelijk  handelen
• projectwerk
• project Zorg Zonder Grenzen
• Emerging Technologies
• stage
• bachelorproef
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Als logopedist(e) ondersteun je 
kinderen, jongeren en volwassenen 
met moeilijkheden op vlak van spraak, 
taal, leren, slikken en stem. Je gaat 
preventief aan de slag en geeft ook 
therapie op maat. Je werkdomein gaat 
van een school tot een zelfstandige 
praktijk, een ziekenhuis tot een  
revalidatiecentrum. Als logopedist 
hecht je zelf ook veel belang aan een 
verzorgd taalgebruik.

– Met je diploma logopedie kan je
  in minimum één jaar ook je diploma 
  audiologie behalen.

Tomas Claeys
over de afstudeerrichting  
logopedie

“Ik studeer logopedie en audiologie 
nadat ik eerst twee jaar lager onderwijs 
studeerde. Maar dat bleek mijn ding 
niet. We werken meestal één op één 
en niet met een hele klas – dat zorgt 
voor een mooi evenwicht. Ik wilde een 
aanvullende opleiding waarin ik met 
kinderen kon werken én mensen kon 
helpen. Deze opleiding gaat veel verder 
dan gewoon kinderen leren lezen en 
schrijven. De voldoening is heel groot 

wanneer je ziet hoe iemand van een 
ondermaats naar een aanvaardbaar 
leesniveau evolueert, of hoort hoe ie-
mand zijn stem beter leert gebruiken. Ik 
studeer graag aan VIVES. Er wordt veel 
georganiseerd zodat hier altijd leven in 
de brouwerij is. Studenten in het secun-
dair onderwijs moeten dus zeker geen 
schrik hebben van wat op hen afkomt. 
Je raakt vlug gewend aan alles en je 
maakt in geen tijd nieuwe vrienden.”

 dagonderwijs 

bachelor in de logopedie en audiologie

afstudeerrichting

LOGOPEDIE
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campus Brugge

— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

programma
• Je volgt vanaf de start een volledig 

logopedisch traject dat opge-
bouwd is rond vier pijlers: logope-
dische vakken, psychopedagogi-
sche vakken, medische vakken en 
communicatieve vaardigheden. 

• Je krijgt hoorcolleges en verwerkt 
de leerstof via activerende werkvor-
men zoals groeps- en projectwerk, 
bezoeken aan het werkveld, studie-
dagen en intervisiegroepen. 

• Je wordt als student een actieve 
deelnemer aan je eigen leerproces. 
Zo bereid je je optimaal voor op je 
latere loopbaan waar levenslang 
leren en informatieverwerking cen-
traal zullen staan.

stage
Al in jaar één ga je op stage. Je 
stages worden langer naarmate je 
opleiding vordert. Je start bij kinderen 
met een normale ontwikkeling in 
het reguliere lager onderwijs en in 
zelfstandige logopedische praktijken 
bij kinderen met specifieke ontwikke-
lingsstoornissen. In jaar twee loop je 
stage in het buitengewoon onderwijs, 
zelfstandige praktijken of revalidatie-
centra voor ambulante revalidatie. In 
jaar drie staan doelgroepen die nog 
niet aan bod zijn gekomen op de 
voorgrond. Settings zoals zieken-
huizen, multifunctionele centra en 
verzorgingstehuizen behoren ook tot 
de mogelijkheden. Een buitenlandse 
stage is ook een boeiende ervaring.

jobkansen
• zelfstandig logopedist in een 

 privé- of groepspraktijk
• logopedist in: 

• een ziekenhuis
• een centrum voor ambulante 

revalidatie

• het (buitengewoon) onderwijs
• begeleidingscentrum of 

woonzorgcentrum

meer info
campus Brugge
esther.cloetens@vives.be
050 30 51 00

vives.be/gez 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• anatomie 
• beginselen van de akoestiek
• methodologie van onderzoek 

en behandeling
•  ontwikkelingspsychologie 

en psychomotorische 
ontwikkeling

• proces en didactiek van  
lezen, schrijven en rekenen

• taal- en spraakontwikkeling
• eigen stem- en spraakvorming

• mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid

• diagnostiek gehoor
• leerstoornissen
• spraakklankstoornissen en 

afwijkende mondgewoonten
• taalontwikkelingsstoornissen
• practicum logopedisch/ 

audiologisch onderzoek
• stage
• bachelorproef
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– Je kan in vier jaar tijd zowel het 
  diploma logopedie als audiologie 
  behalen.  

Alice Byttebier
over de afstudeerrichting  
audiologie

“Ik volg nu audiologie nadat ik afstudeer-
de als logopediste. Het voordeel aan 
VIVES is dat je deze twee diploma’s in vier 
of vierenhalf jaar tijd kan behalen. Ik hou 
enorm van het klinische aspect binnen 
audiologie en zou later graag in een re-
validatiecentrum of ziekenhuis werken. Of 
als assistent van een neus-keel-oorarts 
waar ik kinderen en volwassenen kan hel-
pen met hoortrainingen bij het revalideren 
na het implanteren van hoortoestellen. 

Ik heb eerst twee jaar rechten gedaan. 
Studeren aan VIVES is anders dan aan 
de universiteit. De klassen zijn kleiner en 
er is een nauw contact met de docen-
ten. Er is een mooi evenwicht tussen zelf-
standig studeren, werkplekleren en les op 
school. Omdat ik mij zelf te veel heb laten 
beïnvloeden door de mening van ande-
ren zou ik studenten die een studiekeuze 
moeten maken, adviseren om te kiezen 
voor wat hen gelukkig maakt.”

Audiologie houdt zich bezig met 
de diagnostiek en revalidatie van 
gehoor- en evenwichtsproblemen bij 
kinderen, volwassen en ouderen. Ook 
het aanpassen van hoortoestellen 
en verstrekken van aanvullende 
hulpmiddelen behoren tot de kern 
van het beroep. Daarnaast word je 
als audioloog ook soms ingeschakeld 
in de industrie: denk maar aan het 
aanmeten van gehoorbescherming of 
het uitvoeren van geluidsmetingen.

 dagonderwijs 

bachelor in de logopedie en audiologie

afstudeerrichting

AUDIOLOGIE
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campus Brugge

— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

programma
• Je sluit in jaar één aan bij de 

studenten logopedie. Vanaf 
jaar twee kun je kiezen voor een 
audiologisch keuzepakket. Pas in 
jaar drie maak je de definitieve 
keuze voor audiologie. 

• Naast hoorcolleges heb je 
activerende werkvormen zo-
als groepswerk, projectwerk, 
begeleide zelfstudie en 
intervisiegroepen. 

• Er zijn ook bezoeken aan het 
werkveld en studiedagen.

• Practica vinden plaats in kleine 
groepen.  

stage
Je hebt vanaf jaar één al flink wat 
stage. Je start met een obser-
vatiestage die je laat kennisma-
ken met het werkveld. Die is wel 
nog logopedisch georiënteerd. 
Daarna zijn er nog vier stagepe-
riodes. Je loopt in jaar twee 150 
uur stage in een audiologische 
setting (binnen een ziekenhuis en/
of hoorcentrum). In jaar drie sta je 
450 uur op de werkvloer, waarbij 
zowel de klinische als protheti-
sche setting aan bod komen.

jobkansen
• audioloog in:

• een hoorcentrum
• de dienst Neus, Keel en Oor 

( ziekenhuis of private dienst)
• de audiologische dienst 

van  revalidatie- en 
begeleidingscentra

• bedrijven in de 
hoorhulp middelensector

• bedrijven gespecialiseerd 
in akoestische metingen en 
gehoorbescherming

meer info
campus Brugge
esther.cloetens@vives.be
050 30 51 00

vives.be/gez  
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• bijzondere pathologie van 

gehoor en evenwicht
• hoorhulpmiddelen
• preventieve audiologie
• interprofessioneel opleiden
• religie, zingeving en 

levensbeschouwing

• wetgeving en  praktijkbeheer
• maatschappelijk project
• Emerging Technologies
• stage hoorhulpmiddelen
• stage klinische  audiologie
• bachelorproef
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– Met dit diploma heb je 100% werkzekerheid 
  en kan je binnen elke  setting van de 
   welzijns- en  gezondheidszorg aan de slag.

Aäron Denys
over de opleiding  
verpleegkunde

“Ik kwam uit de opleiding elektrome-
chanica maar heb eerder een zorgend 
karakter en ben iets gaan zoeken dat 
daar dichter bij aansloot. Tijdens de 
infodagen bleek dat de bachelor ver-
pleegkunde het dichtst bij mijn interes-
ses lag. Ik raad elke student die op zoek 
is naar een geschikte opleiding aan 
om zich grondig te informeren en op 
infodagen docenten en studenten met 
zoveel mogelijk vragen te bestoken 

want je wilt toch in een opleiding te-
rechtkomen die bij je past. Op de info-
dag hebben ze mij gerustgesteld over 
anatomie, waar ik van nul zou moeten 
beginnen. En dat bleek effectief goed 
mee te vallen. Ik ben nu afgestudeerd, 
in de eerste lichting van studenten die 
de bachelor als vierjarige opleiding 
hebben genoten. Die verlenging is een 
hele verbetering, vooral omdat er meer 
tijd voor stages is.”

Verpleegkundigen zijn sterk in 
observeren, klinisch redeneren, 
communiceren, samenwerken, 
organiseren en coördineren. De relatie 
met de zorgontvanger en zijn omgeving 
staat centraal: je gaat in gesprek over 
wat de zorgontvanger belangrijk vindt en 
ondersteunt hen om mee te denken en te 
beslissen. Je werkterrein gaat van van de 
ziekenhuis- en thuiszorg tot de geestelijke 
of preventieve gezondheidszorg. 

 dagonderwijs 
 avondonderwijs
	  brugopleiding
 verkort traject na vroedkunde

bachelor in de

VERPLEEGKUNDE
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— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

campus Brugge
campus Kortrijk
campus Roeselare

programma
• In de eerste drie jaar krijg je een 

brede basis mee. De opleiding 
is zowel medisch-technisch als 
psychosociaal georiënteerd. In 
jaar vier ga je verdiepend aan de 
slag via een uitgebreide stage. 

• Je krijgt een mix van werkvormen 
zoals hoor- en werkcolleges, 
opdrachten, projectwerk, onder-
wijsleergesprekken … In het derde 
en vierde jaar heb je een uitge-
breide waaier aan keuzevakken. 
De opleiding benadrukt sterk je 
zelfstandigheid: geleidelijk aan 
word je steeds meer verantwoor-
delijk voor je eigen leerproces.

• Het vaardigheidsonderwijs is in 
kleine groepen zodat je je vaar-
digheden goed kan oefenen voor 
je op stage gaat. Dit gaat zowel 
om verpleegtechnische vaardig-
heden, als relationele, ethische en 
onderzoeksvaardigheden. 

• In het simulatieonderwijs met 
acteurs en hoogtechnologi-
sche poppen kom je in een 
veilige situatie in contact met 
levensechte situaties en leer je 
samenwerken, klinisch redeneren 
en communiceren.

stage
Je krijgt stage vanaf jaar een. De 
duur en het belang van de stages 
nemen toe naarmate je in de 
opleiding vordert.

jobkansen
• verpleegkundige in:

• algemene ziekenhuizen (ge-
neeskundige, pediatrische, 
geriatrische en  psychiatrische 
afdelingen, spoedafde-
ling, intensieve zorgen, 
operatie kwartier, neonato-
logie, oncologie, nierdialyse, 
dagziekenhuis …)

• psychiatrische ziekenhuizen
• palliatieve zorgdiensten
• diverse thuiszorgdiensten 

en mobiele behandel-
teams binnen de geestelijke 
gezondheidszorg

• preventieve gezondheidszorg 
(clb, Kind en Gezin …)

• ouderenzorg (woonzorgcentra, 
dag- en verzorgingscentra)

• revalidatiecentra
• sociale dienst ziekenhuis
• woonzorgcentra
• centra mensen met een 

 beperking

meer info
campus Brugge
heidi.schepers@vives.be
050 30 51 00
campus Kortrijk
nele.verstraete@vives.be
056 26 41 10
campus Roeselare
hannelore.vandepitte@vives.be
051 23 23 30
vives.be/gez 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• anatomie en fysiologie
• infectiebeheersing
• farmacologie
• beroepsgerelateerde 

wetgeving
• ethische vaardigheden
• onderzoek en kwaliteit
• welzijns- en 

gezondheidspromotie
• verpleegkundige methodiek 

en vaardigheden
• integrerende casuïstiek en 

simulatie
• diversiteit in de zorg
• relationele ontwikkeling

• organisatie van de welzijns- 
en gezondheidszorg

• dringende zorgverlening
• specifieke zorgbehoeften: 

geestelijke gezondsheidszorg, 
kindzorg en pediatrie, moeder 
en pasgeborene, ouderen-
zorg en geriatrie

• langdurige zorg
• sociale kwetsbaarheid
• verdieping in specifieke (zelf) 

zorgbehoeften
• Emerging Technologies
• bachelorproef
• beroepspraktijk
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– Bij het onderdeel ‘fabels en feiten’  
  beoordeel je kritisch de voedingshypes  
  via  een evidence based benadering.

Amber Desmet
over de opleiding  
voedings- en dieetkunde 

“Ik volg momenteel de bachelor voe-
dings- en dieetkunde nadat ik eerst 
een half jaar toegepaste psychologie 
heb gevolgd. Dat bleek bij nader inzien 
niet mijn ding en ik ben toen op zoek 
gegaan naar een andere bachelor 
binnen VIVES. In de bachelor voedings- 
en dieetkunde zit ik echt wel op mijn 
plaats. Het  menselijk lichaam en wat 
juiste voeding daar zoal voor kan doen 
boeit me heel erg. Daarnaast wilde ik 

een richting waarin ik echt het gevoel 
had dat ik me nuttig kon maken door 
andere mensen te helpen. Het is een 
vrij algemene richting, waarmee je veel 
kanten uit kan. Een studierichting kiezen 
vond ik heel moeilijk want de keuze is 
erg groot. Ga dus zeker naar de info-
dagen en openlesdagen. Zo kan je er 
ervaren of een bepaalde opleiding je al 
dan niet zal liggen."

Deze opleiding laat je proeven van een 
mix van ingrediënten die nodig zijn om 
mensen te motiveren en te coachen 
naar een gezonder voedingspatroon 
en een betere levensstijl. Sociale 
vaardigheden, psychologische 
aspecten, communicatie- en 
consultatietechnieken worden 
uitvoerig getraind. Dit wordt 
gemengd met een stevige portie 
basiswetenschappen en gekruid  
met een waaier aan werkvormen. 

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

bachelor in de

VOEDINGS- EN DIEETKUNDE
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— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

campus Brugge

programma
• De opleiding is opgebouwd 

rond vijf inhoudelijke leerlijnen. 
Bij elke leerlijn wordt het pakket 
ondersteunende vakken on-
middellijk ingeoefend tijdens de 
praktijksessies.

• In de klinische zorg bestudeer je 
de voeding van de gezonde en 
zieke mens, je stelt een eviden-
ce based behandelplan op en 
brengt dit over naar de zorgvra-
ger via coaching en consulta-
tietechnieken. Je leert alles over 
preventie en een gezonde levens-
stijl bij gezondheidspromotie, en 
je vertaalt je kennis en creativiteit 
in projecten over gezondheidsbe-
leid. In het Kooklab leer je de prin-
cipes van cateringmanagement 
en organiseer je kookworkshops 
voor doelgroepen. Het Foodlab 
bereidt je voor op je taak als 
kwaliteitscoördinator in voedings-
bedrijven of organisaties.

stage
Aan elke leerlijn is meestal een 
stage gekoppeld. De twee weken 
durende cateringstage gaat door 
in jaar twee. In jaar drie loop je 
tien weken stage in een klinische 
zorgsetting. Tijdens een project-
stage van vier weken realiseer je 
met medestudenten een gezond-
heidsbeleid in een maatschappelijk 
relevante context. De bedrijvensta-
ge van vier weken is optioneel.

jobkansen
• klinisch diëtist
• zelfstandig diëtist
• sportdiëtist, wellnesscoach
• gezondheidspromotor voeding
• administratief diëtist beheer 

collectiviteiten
• voedselanalyst
• kwaliteitscoördinator

• productontwikkelaar
• commerciëel medewerker
• leraar (na behalen pedagogisch 

diploma)
• coördinator gezondheidsbeleid
• inspecteur Federaal Agentschap 

Veiligheid Voedselketen
• laborant overheidslaboratoria

meer info
campus Brugge
bart.baekelandt@vives.be
050 30 51 00

vives.be/gez 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• biochemie
• biologie
• cateringmanagement
• chemie
• coaching en 

consultatietechnieken
• dieetleer
• evidence based diëtetiek
• fabels en feiten
• food service
• Foodlab
• fysiologie
• gezondheidspromotie
• klinische zorg
• Kooklab
• lifestyle en sportvoeding
• management van de 

diëtistenpraktijk

• microbiologie
• pathologie
• patiëntendossier
• productkennis
• psychologie
• religie, zingeving, 

 levens beschouwing
• sociologie
• voeding voor specifieke 

doelgroepen
• voedingsanalyse
• voedingsleer
• professionalisering
• emerging technologies
• project
• stage 
• bachelorproef
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–Heel wat van deze studenten vertrekken 
  op buitenlandse stage naar bijvoorbeeld  
  Benin, Finland, Ghana, Kenia, Madagascar …

 dagonderwijs 
	 afstandsonderwijs

Isabeau Lebegge
over de opleiding  
vroedkunde

“Ik studeer vroedkunde, een opleiding 
die me veel meer biedt dan wat ik er-
van had verwacht. Uiteraard is er heel 
veel aandacht voor de bevalling, maar 
we leren ook veel bij over anticoncep-
tie, manieren om zwanger te worden, 
de zwangerschaps cyclus, menopauze, 
de ontwikkeling van het kind tot de eer-
ste verjaardag … Kortom, het gaat erg 
breed en biedt ons een rijke inkijk. Zeker 
omdat er ook nog eens buitenlandse 

stagemogelijkheden zijn: zes medestu-
denten gaan bijvoorbeeld naar Afrika. 
Ik zou het niet erg vinden om na mijn 
opleiding meteen te beginnen werken. 
Anderzijds zou ik me ook graag verder 
verdiepen in seksuologie. Met andere 
woorden: ik weet het nog niet. Mijn ad-
vies voor toekomstige studenten? Help 
elkaar waar nodig, en durf het te zeg-
gen als je iets niet begrijpt – de lecto-
ren willen écht dat je de materie snapt.”

Is het je droom om vroedvrouw 
(M/V/X) te worden? Als vroedvrouw 
vervul je een onmisbare rol. Je 
begeleidt koppels met een kinderwens. 
Je bent het eerste aanspreekpunt 
bij vragen over de zwangerschap, 
de bevalling en de baby, zowel voor 
de (toekomstige) ouders als de 
omgeving.

bachelor in de 

VROEDKUNDE
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— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.

campus Brugge
campus Kortrijk

programma
• In het eerste jaar leer je alles over 

een gezonde zwangerschap, de 
bevalling en de kraamperiode 
tot een jaar na de geboorte. 
Vanaf het tweede jaar verdiep 
je je in problemen en verwikke-
lingen tijdens de zwangerschap, 
de bevalling en de weken na de 
bevalling. In het derde jaar focus 
je op hoogrisicozwangerschap-
pen, vroeggeboren baby’s en op 
de taak van de vroedvrouw in de 
eerstelijnszorg. 

• Je krijgt een mix van werkvor-
men en gaat actief aan de slag. 
Vaardigheden oefen je in kleine 
groepen en in een levensechte 
omgeving met hoogtechnologi-
sche poppen en acteurs. Zo leer 
je met andere studenten samen-
werken, redeneren en communi-
ceren en ben je goed voorbereid 
op je stage. Je sluit je opleiding 
af met een bachelorproef.

stage
Doorheen de opleiding neemt het 
aantal stageweken toe. In jaar één 
loop je stage op de materniteit. 
Tijdens jaar twee breiden we je 
stage uit naar de verloskamer. 
In jaar drie kan je meestal één of 
meerdere stages kiezen die bin-
nen je interesses liggen. Zo doe je 
ervaring op in alle domeinen waar 
je later als vroedvrouw kan werken.

jobkansen
• vroedvrouw: 

• materniteit
• verloskamer
• maternale intensieve zorgen
• neonatologie
• gynaecologie
• diensten voor perinatale 

raad pleging en prenatale 
diagnostiek

• centra voor  reproductieve 
geneeskunde en menselijke 
 erfelijkheid

• zelfstandige vroedvrouw:
• eigen (groeps)praktijk
• geboortehuis
• kraamzorgdienst

meer info
campus Brugge
magali.depauw@vives.be
050 30 51 00
campus Kortrijk
tineke.devos@vives.be
056 26 41 10

vives.be/gez 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• algemene pathologie, 

 teratologie en toxicologie 
• anatomie en fysiologie
• diversiteit in de zorg 
• eerstelijnszorg 
• embryologie en genetica 
• ethiek
• farmacologie
• fertiliteit
• fysiologie van de zwanger-

schap, baring en kraambed
• gynaecologie
• hoogrisico neonatologie 
• hoogrisico verloskunde 
• infectiebeheersing
• integrerende casuïstiek en 

simulatie 

• onderzoek en kwaliteit 
• organisatie van de 

 gezondheidszorg 
• pathologie van de 

 verloskunde
• pathologie van het kraambed
• preventieve gezondheidszorg
• psychologie
• relationele vaardigheden
• verloskundige methodiek en 

vaardigheden
• emerging technologies
• stage
• bachelorproef
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 dagonderwijs 

bachelor in de

ZORGTECHNOLOGIE
 specialisaties  gezondheidstechnologie
 sporttechnologie

–	Zorgtechnologen	zijn	echte	brugfiguren	 
  tussen de technologie en de gebruikers  
  binnen de sport- en gezondheidswereld.

“Ik studeer bachelor zorgtechnologie.
Dat komt in een notendop neer op het 
vertalen van zorgnoden naar techno-
logische en technische oplossingen. Ik 
heb voor deze opleiding gekozen na-
dat ik eerst verpleegkunde had gepro-
beerd. Maar al snel bleek dat ik meer 
geïnteresseerd ben in de technologie 
die gebruikt wordt. Je leert hier via pro-
totyping hoe je tot oplossingen komt. 
Wat me aangenaam heeft verrast aan 

de hogeschool, is de flexibiliteit. De uren 
zijn meer gespreid en je werkt veel aan 
taken en opdrachten met medestu-
denten. Verder is het een kwestie van je 
voldoende in te zetten en systematisch 
en gestructureerd te werken. Maar dat 
is bij mij nooit een probleem geweest. 
Dit diploma ligt goed in de markt. Dat 
blijkt uit het aantal oud-studenten dat 
na afstuderen meteen aan de slag 
gaat bij hun stagebedrijf.”

Nicolas Claeys
over de opleiding 
 zorgtechnologie

Technologie wint aan belang in  de 
gezondheidszorg. Experten op vlak van 
zorgtechnologie worden steeds meer in-
gezet in de zorginstellingen, thuiszorg en 
technologische bedrijven met een focus 
op zorg en welzijn. Als zorgtechnoloog sta 
je voor de uitdaging om de noden van 
de zorgvragers en/of zorgverstrekkers 
in kaart te brengen en (technologische) 
oplossingen aan te bieden met onder 
meer assistieve technologie, zorgrobots, 
e-health en VR-toepassingen.
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campus Kortrijk

programma
• In jaar één leggen we het 

accent op de basiskennis van 
technologie, zorg en sporters. 
Je zet je eerste stappen in de 
wereld van een aantal veel-
voorkomende technologische 
toepassingen. 

• Vanaf jaar twee verdiep je je 
meer in geavanceerde technolo-
gieën. Je krijgt dan ook veel pro-
jectwerk en praktijkoefeningen. 
Je maakt kennis met bedrijven 
en instellingen die een voorloper 
zijn in zorg- en sporttechnologie. 
Hiervoor blijven we niet enkel in 
Vlaanderen, maar we bezoeken 
ook internationale beurzen, be-
drijven en voorzieningen.

• Heb je al een bachelordiploma 
in de gezondheidszorg of in 
de industriële wetenschappen 
en technologie? Dan kan je in-
stappen in een verkort deeltijds 
programma.

stage
Je gaat in het eerste of tweede 
jaar op kennismakingsstage. Het 
volledige laatste semester kan 
je stage lopen in een sector/
voorziening naar keuze. Daar is 
bovendien ook je bachelorproef 
aan gekoppeld. Als je wil, kan je 
het laatste semester ook een 
opleidingsplaats of stageplaats in 
het buitenland kiezen.

jobkansen
werken in/bij:
• technologiebedrij-

ven  gespecia liseerd in 
zorgtechnologie

• woon- en zorgcentra
• dienstencentra
• centra voor personen met een 

beperking
• ziekenhuizen
• groepspraktijken
• overheden

• steden en gemeenten
• ocmw’s
• thuiszorgwinkels
• mutualiteiten
• kennis- en onderzoekscentra
• technologiebedrijven ge-

specialiseerd in sport- en 
zorgtechnologie

• sportlabs
• fitnesscentra

meer info
campus Kortrijk:
056 26 41 20
opleidingshoofd:
sofie.vanmaercke@vives.be
0476 26 15 11

vives.be/iwt 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• anatomie en fysiologie
• elektrotechniek
• Emerging Technologies
• ICT
• computer netwerken
• Embedded Systems
• assistieve technologie
• Prototyping
• Health Technology 

 Assessment
• Future Technologies

• development en 
 designprocessen

• psychosociale vaardig heden 
en groeps dynamica

• bouw en  interieurvormgeving
• bedrijfsbeheer
• businessmodellen
• project zorgtechnologie en 

innovatie
• kennismakingsstage zorg en 

technologie

— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.



3 jaar

GRADUAAT BACHELOR

2 jaar

2 of 3x per semester 1x per semester

jobzekerheid flexibel instappentoegankelijke docenten

duur

evaluaties

praktisch

 —  BACHELOR OF 
 GRADUAAT?
Laat ons meteen duidelijk zijn: een graduaat is 
geen verkorte bachelor. Bij zowel een graduaats- 
als bacheloropleiding staat VIVES garant voor …
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GRADUAATSOPLEIDING

PROFESSIONEEL 
GERICHTE BACHELOR schakel-

programma

BACHELOR-NA-BACHELOR MASTER-NA-MASTER

DOCTOR

MASTER

ACADEMISCH
GERICHTE BACHELOR

GRADUAAT BACHELOR
vaktechnische

kennis en 
vaardigheden

kleiner

job

bachelor

vakspecifieke
en algemene 
competenties

groter

praktijkgericht
studeren en 

uitgebreide stage

praktijkgerichte 
opleiding en 

werkplekleren

job

master

groepen

diploma

inhoud

soort opleiding

WIL JE NA JE OPLEIDING VERDER STUDEREN?
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– Mits toelatingsproef kan je op basis van 
  leeftijd en zonder diploma secundair 
  onderwijs met deze opleiding starten. 

Marie-Julie Vercouillie
over de opleiding  
graduaat verpleegkunde

“Ik wil verpleegkundige worden omdat 
ik een warm hart heb voor de zorg. Ik 
heb helemaal niet lang getwijfeld om 
voor de graduaatsopleiding bij VIVES te 
kiezen. Integendeel, ik wist het eigenlijk 
direct. Deze opleiding is heel praktijk-
gericht en sluit het best aan bij mijn 
vooropleiding ‘verzorging’. De intense 
begeleiding op stage is een echt plus-
punt. Ik zit ondertussen in mijn tweede 
jaar en ik amuseer me hier heel erg. Ik 

leer veel nieuwe mensen kennen op de 
VIVES-campus en de sfeer zit er goed. 
Waar zie ik mezelf over een aantal jaar 
werken? Eerlijk gezegd, dat weet ik nog 
niet zo goed. Op dit ogenblik gaat mijn 
voorkeur uit naar de geestelijke ge-
zondheidszorg, maar dat kan nog al-
lemaal veranderen. Ik ben het nog niet 
zeker. Wat ik wel zeker weet is dat ik 
eerst ga verder genieten van mijn stu-
dententijd bij VIVES.”

Als verpleegkundige werk je in 
een boeiende omgeving waar 
verantwoordelijkheid opnemen een 
basisvereiste is. Je bent een teamspeler 
en communiceert doelgericht met de 
zorgontvangers en alle betrokkenen. Jouw 
toekomstig werkveld is de ouderenzorg, 
de geestelijke gezondheidszorg, de 
thuisverpleegkunde, het ziekenhuis …

 dagonderwijs
	 afstandsonderwijs

graduaat (HBO5)

VERPLEEGKUNDE



— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.
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campus Brugge Xaverianenstraat,
campus Ieper, campus Kortrijk,
campus Roeselare, campus Tielt,
campus Waregem

programma
• Je doorloopt vijf modules, ge-

spreid over drie jaar (afstandson-
derwijs duurt vier jaar en is 
anders opgebouwd). Je krijgt een 
deelcertificaat na elke behaalde 
module. De modules starten zowel 
op 1 september als op 1 februari.

• In module één en twee (eer-
ste jaar) ontdek je de basis. Je 
behaalt het visum van zorgkun-
dige als je beide modules met 
succes doorloopt. In module drie 
en vier (tweede jaar) verruim je je 
kennis en vaardigheden binnen 
diverse zorgcontexten: geestelijke 
gezondheidszorg, ouderenzorg, 
thuisverpleegkunde, ziekenhuis-
verpleegkunde en mensen met 
een beperking (dat laatste enkel in 
Kortrijk en Ieper). Module vijf (laat-
ste jaar) is gericht op de integratie 
van kennis en vaardigheden en 
je verdiept je verder in de zorg. Je 
gaat actief aan de slag tijdens 
theorie- en vaardigheidslessen als 
voorbereiding op de stage. 

werkplekleren
Je opleiding bestaat voor meer 
dan de helft uit stage. Les en stage 
wisselen elkaar voortdurend af. 
Je wordt intensief en individueel 
begeleid door een stagebegeleider 
van de school en een verpleeg-
kundige van de dienst. We werken 
zoveel mogelijk met jou aan het 
bed van de zorgontvanger.

jobkansen
• graduaat verpleegkundige in:

• algemene ziekenhuizen
• thuisverpleging
• woonzorgcentra
• geestelijke gezondheidszorg
• zorg voor mensen met een beperking

meer info
Campus Brugge
brugge@vivesgraduaatvpk.be - 
050 30 51 00
Campus Ieper
ieper@vivesgraduaatvpk.be - 
056 28 06 00
Campus Kortrijk
kortrijk@vivesgraduaatvpk.be - 
056 28 06 00
Campus Roeselare
info@icdien.be - 051 20 73 54
Campus Tielt en Waregem
waregemtielt@vivesgraduaat-
vpk.be - 056 60 24 68

vives.be/gez 
@viveshogeschool

greep uit de vakken
• anatomie
• visie op verpleegkunde
• ethiek en professionele groei
• methodische beroeps uit-

oef ening en vaardigheden: 
hygiënische zorgen, parame-
ters, inspuitingen, medicatie, 
wondzorg, sondage, com-
municatieve vaardigheden, 
preventie en organisatie  …

• verpleegproblematiek gelinkt 
aan de oudere zorgvrager, 
zorgvrager met geestelijke 

gezondheidsproblemen, 
zorgvrager in een thuis-
situatie, zorgvrager in het 
ziekenhuis en zorgvrager met 
beperkingen

• integrerende casuï stiek en 
simulatie 

• werkplekleren en stage

De benaming en  invulling van 
de vakken verschillen van 
school tot school.

— 
Scan de QR-code 
en ontdek alles over 
deze opleiding.
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“Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn 
HBO5-opleiding verpleegkunde. Ik was op 
zoek naar een praktische opleiding waar 
ik de handen uit de mouwen kon steken, 
omdat ik echt niet voor theorie ben gemaakt. 
Bovendien wordt deze opleiding opgedeeld in 
kleine, werkbare en dus behapbare onder-
delen. Wat meer is: in deze opleiding ligt de 
focus ook op tweede kansen. Was een taak 
of evaluatie wat minder, dan ga je met de 
docent dieper in op mogelijke oorzaken en 
krijg je een nieuwe kans om te tonen dat je de 
leerstof wel degelijk onder de knie hebt. De 
keuze voor VIVES heb ik vooral gemaakt op 
basis van de aantrekkelijkheid van de website 
en de voorstelling van de opleiding daarop. Dit 
heb ik me tot op vandaag nog niet beklaagd!”

Laria Umutesi Bayisire
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Wie ben je en wat wil je? 
Tijd om jezelf even onder de loep te nemen. Waar word je blij van, wat gaat van-
zelf, wat helemaal niet? Wil je verder studeren? Of niet? Universiteit of hogeschool? 
Bachelor of graduaat? Welke hogeschool of universiteit past het beste bij jou? 
Waar wil je studeren? In welk domein ga je een opleiding kiezen?

vraag van één miljoen

 — HOE KIES JE  
JE OPLEIDING?
Zo ga je in vijf stappen van het  
secundair naar het hoger onderwijs.

Sfeer opsnuiven.
Nu is het moment om op bezoek te gaan bij de hogescholen en universiteiten 
die jou interesseren. Snuif de sfeer op, zorg dat je lijstje met interessante op-
leidingen korter wordt, blader eens door een cursus uit een opleiding die jou 
interesseert, breng een weekend door in jouw toekomstige studentenstad …

 januari – februari

Klaar voor de start?
Heb ik de juiste studiekeuze gemaakt? Heb ik nog twijfels? Voel ik mij goed in mijn 
studierichting? Heb je twijfels over je keuze, contacteer dan onze Dienst Studie- 
en Trajectbegeleiding. Het is nooit te laat om van opleiding te veranderen.

 september –  
oktober

 maart – april

Tijd om knopen door te hakken.
Weet je al concreet wat je wil studeren of heb je meer hulp nodig? Jouw lijstje met 
opleidingen moet nu bijna volledig afgevinkt zijn, de meeste infomomenten zijn 
achter de rug. Maar geen paniek: in juni is er ook nog een infodag en als je hulp 
nodig hebt, kan je altijd aankloppen bij de Dienst Studie- en Trajectbegeleiding. In 
augustus is er voor de last minute beslissers ook nog een infoavond.

Vind de opleiding 
die bij je past:

Ga op verkenning.
Verken het hogeronderwijslandschap, bezoek websites van hogescholen en 
universiteiten, download brochures … Vraag hulp bij je vrienden en familie: wat 
vinden zij jouw sterktes en zwaktes? Verzamel je vragen en twijfels en vuur ze af 
op docenten en studenten tijdens de digitale infodagen en open campusda-
gen. Maak een lijstje van opleidingen die in aanmerking komen en kom proeven 
of het studentenleven iets voor jou is tijdens de openlesdagen.

 november –
december

 mei – juni
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 — Tijdens je opleiding krijg je  
    geleidelijk aan meer 

 verantwoordelijkheden.
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 — Tijdens je opleiding krijg je  
    geleidelijk aan meer 

 verantwoordelijkheden.

Zorglab campus Brugge zoekt oplossingen 
voor concrete problemen in de leefomge-
ving van zorgbehoevende mensen of men-
sen met een beperking. Door onderzoek te 
doen naar gebruiksvriendelijke innovaties 
op vlak van (zorg)-technologie wil het 
Zorglab er voor zorgen dat mensen (langer) 
zelfstandig thuis kunnen wonen. 
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praktisch

 — HOE ZIET EEN 
ACADEMIEJAAR 
ERUIT?

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

LEGENDE

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

stage

projectweek

les

vakantie

VRK vroedkunde / VPK verpleegkunde / PMB paramedische beroepen

examen

academische 
opening

projectweek

Students’  & 
Teachers’ Discoblok + examens

KERSTVAKANTIE

LESVRIJE WEEK

LESVRIJE WEEK

introductiedagen start
LiveLab

introductie 
Evidence Based 
handelen

studiereis
ergotherapie

kaas- en 
wijnavond

studiebezoek Nijmegen, 
voedings- en dieetkunde

kennismaking

HERFSTVAKANTIE

Afhankelijk van het type op leiding delen we 
een academiejaar op twee manieren in. De 
bacheloropleidingen werken met semesters 
die bestaan uit twee lesperiodes van onge-
veer twaalf weken met daarna examens. De 
graduaatsopleidingen werken met een mo-
dulesysteem waarbij het jaar is opgedeeld 
in meerdere modules van meestal zes of 

zeven lesweken, telkens gevolgd door een 
evaluatie. Aan de hogeschool heb je in ie-
der geval minder les dan in het secundair 
onderwijs. Hoeveel dat precies is, hangt af 
van de opleiding en varieert van 20 tot 25 
lesuren per week. Hoe verder je komt in je 
opleiding, hoe meer lessen vervangen wor-
den door stage.
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praktisch

 — HOE ZIET EEN 
ACADEMIEJAAR 
ERUIT?

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

LEGENDE

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

stage

projectweek

les

vakantie

VRK vroedkunde / VPK verpleegkunde / PMB paramedische beroepen

examen

academische 
opening

projectweek

Students’  & 
Teachers’ Discoblok + examens

KERSTVAKANTIE

LESVRIJE WEEK

LESVRIJE WEEK

introductiedagen start
LiveLab

introductie 
Evidence Based 
handelen

studiereis
ergotherapie

kaas- en 
wijnavond

studiebezoek Nijmegen, 
voedings- en dieetkunde

kennismaking

HERFSTVAKANTIE

FEB

MAA

APR

MEI

JUN

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

PMB

VPK Brugge

VRK Brugge
VRK Kortrijk

VPK Kor/Roe

blok +
examens

proclamatie

KROKUSVAKANTIE

introductie 
interprofessioneel 
samenwerken

Internationale 
dag van de
Verpleegkundige

project Zorg
Zonder Grenzen

LOGO-party

PAASVAKANTIE

kookacademie voedings- en dieetkunde

Internationale dag van
de Vroedvrouw



goed om weten

 — STUDEREN 
DOE JE NIET 
 ALLEEN
In de hogeschool speel je op een heel ander level. 
Voel je je wat onwennig? Nergens voor nodig want 
het team van studentenvoorzieningen, kortweg 
Stuvo, staat voor je klaar. 

Kassa, kassa
Studeren kost geld, veel geld. 
Gelukkig bestaan er ook financiële 
‘ondersteuners’. Er is de studietoe-
lage van de Vlaamse overheid, als 
je studeert behoud je je groeipak-
ket tot je 25 wordt, je kan werken 
als jobstudent … Al dit fraais is ech-
ter niet eenvoudig. Daarom zitten 
er op de Sociale Dienst van Stuvo 
VIVES-medewerkers die perfect 
op de hoogte zijn van alle regels 
en voorwaarden. Toch zelf al eens 
uitzoeken? Het kan op www.cen-
tenvoorstudenten.be. Stuvo be-
schikt zelf ook over een budget 
waarmee we je een duwtje in de 
rug kunnen geven. Dat kan een 
voorschot op je studietoelage zijn, 
een renteloze studielening of zelfs 

een toelage die je niet moet te-
rugbetalen. Een vraag? Kom langs, 
discretie gegarandeerd.

Aan tafel
Op elke VIVES-campus is er een 
afwisselend aanbod qua spijs 
en drank. Dagschotels, broodjes, 
snacks, slaatjes, soep, pasta’s … 
variatie troef voor prijzen die een 
studentenbudget niet te veel pijn 
doen. Voor wie zelf aan het for-
nuis wil staan, organiseren we 
kookcursussen.

In de knoop 
Uiteraard hopen we allemaal dat 
je je tijdens je studententijd altijd 
super in vorm voelt. Als dat niet zo 
is, weet dan dat je terecht kunt bij 

de Psychologische Dienst Stuvo. 
Je wordt er deskundig en bovenal 
gratis geholpen. En vanzelfspre-
kend geldt ook hier dat dat in alle 
vertrouwen gebeurt. Twijfels over 
je studiekeuze, miserie met je lief, 
faalangst, eenzaamheid, slecht 
slapen of andere toestanden: we 
helpen je graag vooruit en zoe-
ken samen naar oplossingen. En 
als we dat niet kunnen, zoeken we 
samen met jou iemand die dat 
wel kan. Los van de individuele 
begeleiding, kan je in de loop van 
het academiejaar ook deelne-
men aan allerhande workshops. 
Omgaan met faalangst, sollicite-
ren, timemanagement, relaxatie, 
het aanbod is groot. Hiervoor be-
taal je een bescheiden bijdrage. 
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Op kot 
In de buurt van de VIVES-
campussen zijn er verschillende 
residenties beschikbaar. Het aan-
bod van privé-verhuurders maken 
we bekend via www.kotwest.be. Bij 
ons kan je terecht voor advies en, 
indien nodig, bemiddeling met je 
kotbaas. We hebben ook een de-
gelijk modelhuurcontract dat je op 
eenvoudig verzoek gratis en met 
de glimlach meekrijgt. 

Onderweg 
Alle VIVES-campussen zijn vlot be-
reikbaar met het openbaar ver-
voer. Zowel De Lijn als de NMBS 
hebben verschillende student-
vriendelijke formules. Voor de 
prijs van een dame blanche huur 

je voor een maand een def tige 
tweewieler. Een regelmatig onder-
houd is, behalve de eventuele wis-
selstukken, inbegrepen. Opnieuw 
dragen wij een deel van de kosten, 
en dat met veel plezier. 

Studentenleven 
Studeren is een voltijdse job en 
daarom is het ook goed dat de 
boog nu en dan wat minder ge-
spannen staat. De verschillende 
studentenverenigingen organise-
ren geregeld allerlei leuks. Je kan 
heel voordelig sporten, gezellig re-
creatief maar als je wil ook op ni-
veau. Voor topsporters zijn er trou-
wens faciliteiten die de combinatie 
studeren en sport mogelijk maken. 
Af en toe eens proeven van cultuur, 

we kunnen het warm aanbevelen. 
En ook daar houden we rekening 
met je portefeuille. Ook wie zelf een 
gaaf initiatief heeft, kan rekenen op 
onze steun. Mits er voldaan wordt 
aan enkele redelijke voorwaarden.

contact:

– Onze Stuvo-medewerkers 
 zorgen  ervoor dat je je bij VIVES 
goed voelt. 

TOT JE DIENST
Bij VIVES willen we dat je je goed voelt in de opleiding die je hebt 
gekozen en dat je een studietraject volgt dat op jouw maat is geschre-
ven. Heb je een vraag of probleem? Hoe klein, groot, gênant of vreemd 
ook? Bij Stuvo, de Dienst voor Studentenvoorzieningen, en Stutra, de 
Dienst voor Studie- en Traject bege leiding, kan je terecht met de meest 
uiteenlopende vragen over sociale bijstand, financiële ondersteuning, 
psychologische ondersteuning, huisvesting, studentenwerking (sport & 
cultuur), mobiliteit en catering, studiebegeleiding … 
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“Ik heb gekozen voor een opleiding die mij 
leerde om mensen zo actief mogelijk te 
ondersteunen in wat ze willen kunnen. In mijn 
visie moeten zoveel mogelijk mensen kunnen 
deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, 
ondanks de obstakels die ze daarbij soms er-
varen. Achteraf bekeken ben ik heel tevreden 
over hoe die opleiding mij als persoon én pro-
fessional gevormd heeft. Voor de keuze waar 
ik zou studeren ben ik niet over één nacht ijs 
gegaan: ik heb alle hogescholen in Oost- en 
West-Vlaanderen afgeschuimd – ik heb daar 
echt mijn tijd voor genomen. Je moet weten 
dat ik een visuele beperking heb. VIVES is daar 
niet licht en ontwijkend over gegaan, ze wilden 
niet dat ik hier een opleiding zou starten die ik 
niet zou kunnen afmaken. Het moest mogelijk 
zijn voor mij. Niet dat ik een voorkeursbehan-
deling kreeg: uiteindelijk moet iedereen met 
dezelfde inspanningen de meet zien te halen.”

Sibe Vander Massen
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studeren op afstand

 — HET DIPLOMA VAN 
JE LEVEN OP MAAT 
VAN JE  LEVEN



Ontdek al onze 
 opleidingen en afstudeer-

richtingen op afstand:
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Ontdek al onze 
 opleidingen en afstudeer-

richtingen op afstand:

Afstandsonderwijs: je hebt er wellicht al eens van gehoord. 
Maar wat houdt dat precies in? En weegt het behaalde 
diploma evenveel als hetzelfde diploma via dagonderwijs?

De filosofie achter afstandsonderwijs? Niets of nie-
mand zou in de weg mogen staan van jouw diplo-
ma. Wil je bijvoorbeeld topsport combineren met 
een opleiding hoger onderwijs dan kan dat niet al-
leen in dagonderwijs, maar ook via afstandsonder-
wijs. Zelfs wonen in het buitenland mag geen belem-
mering zijn om een opleiding te volgen. Vanuit die 
filosofie zet VIVES al meer dan twintig jaar in op af-
standsonderwijs. En met succes, want met zo’n 3000 
‘afstandsstudenten’ zijn we koploper in Vlaanderen!

Studeren waar en wanneer je wil
Kort en bondig komt afstandsonderwijs neer op 
‘studeren vrij van tijd en ruimte, dus waar en wan-
neer je zelf wil’. Je volgt een modeltraject of je stip-
pelt een volledig eigen traject uit, met maximale 
aandacht voor je beschikbare tijd. Je kiest zelf wan-
neer je studeert. Ook jouw examenmoment beslis 
je zelf. Als enige hogeschool in Vlaanderen beschikt 
VIVES over een examencentrum met flexibele exa-
menmomenten waardoor je het hele jaar door exa-
mens kunt afleggen, zelfs van thuis uit.

Een mix van zelfstudie en begeleiding
Je volgt de opleiding op jouw ritme, in een mix 
van zelfstudie en (online) begeleiding met gebruik 
van aangepast studiemateriaal. Handboeken, 

zelfgeschreven cursussen, instructiefilmpjes voor 
vaardigheden, digitale oefenplatformen … VIVES 
heeft het allemaal ter beschikking, zodat het per-
fect mogelijk is om in alle comfort van op afstand 
te studeren (hoewel er binnen bepaalde oplei-
dingen nog vaste contactmomenten en/of een 
beperkt aantal trainingssessies worden voorzien). 
Hoe dan ook VIVES maakt er een erezaak van om 
jouw diplomadroom waar te maken.

Evenveel waard als een ‘gewoon’ diploma
Nog het beste nieuws van allemaal: studeren via 
afstandsonderwijs levert een volwaardig bachelor-
diploma op. Dat betekent dat het resulterende diplo-
ma evenveel waard is als dat van de dagopleiding. 

Jouw kwaliteitsgaranties
Waarom afstandsonderwijs aan Hogeschool VIVES? 
Daar zijn drie erg goede redenen voor. Ten eerste is 
ons opleidingsaanbod op afstand veruit het groot-
ste op de markt. Ten tweede hebben we meer dan 
twintig jaar ervaring op vlak van afstandsonderwijs. 
Ten derde houden we, op basis van wetenschappe-
lijk onderzoek, de opleidingen en begeleiding up-to-
date zodat ze perfect op de arbeidsmarkt zijn afge-
stemd. En dat doen we met maar één ambitie: jouw 
slaagkansen als ‘afstandsstudent’ maximaliseren.



46 — VIVES GEZONDHEIDSZORG — 2022

“Ik studeer ergotherapie via afstandsonder-
wijs. Eigenlijk ben ik na het middelbaar ge-
start met vroedkunde aan VIVES, maar dat 
was m’n ding niet, waarna ik ben beginnen 
werken. Intussen dacht ik na over de dingen 
die me écht boeiden en herinnerde ik me 
een stage in een animatie- en ergoteam 
waar ik erg van had genoten. Bijgevolg koos 
ik voor ergotherapie, met het specifieke 
doel om mensen te helpen. De combinatie 
met een fulltime job is niet zo evident en 
vraagt veel planning, maar het lukt. Ook al 
omdat ik een begripvolle werkgever heb en 
goede begeleiding krijg van VIVES. Een heel 
goede hogeschool, die alles waarmaakt wat 
alumni me erover hadden verteld.”

Tatjana Meeuws



 — STUDEREN VOORBIJ 
DE LANDSGRENZEN
Studeren of stage lopen in het buitenland: het is een 
boeiende en verrijkende ervaring. Je maakt nieuwe 
vrienden, je leert een andere cultuur kennen …   
én het heeft een positieve impact op je cv. 

6000  
Vlaamse studenten  
in 2018-19 naar het 

buitenland

duur buitenlandse 
studie 

± 4,7 
maanden

duur buitenlandse 
stage

± 3,7  
maanden

309  
buitenlandse 

studenten in VIVES

528  
VIVES-studenten 

studeerden  
in het buitenland

232  
studenten op 

intercontinentale 
uitwisseling

partnerscholen  
in 62 landen

top 3 bestemmingen:  

Spanje, Frankrijk, 
Nederland
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 — We moedigen studenten 
aan om stil te staan bij 
wat 'goede' zorg is.
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 — We moedigen studenten 
aan om stil te staan bij 
wat 'goede' zorg is.

Sinds dit jaar kunnen studenten 
gezondheidszorg hun skills 

oefenen in een zogenaamde 
‘Immersive Room’. Daar wordt 

hun praktijklab omgetoverd 
tot een heuse real-life 

 hulpverleningssituatie.
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Op onze campussen zijn er verschil-
lende  studentenrestaurants met 
elke dag een nieuwe dagschotel en 
daarnaast ook een aanbod met onder 
andere pastaschotels, vegetarische 
maaltijden en belegde broodjes.
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OK

praktisch

 — HOE INSCHRIJVEN?
Je kan je volledig online inschrijven of 
langskomen op één van onze campussen. 

OK

registreren 
Indien je langskomt, maak je het jezelf een stuk 
gemakkelijker als je vooraf online registreert via 
www.vives.be/inschrijven. Vink 'inschrijven 
op campus' aan. 

definitief 
inschrijven

 
registreren op 

www.vives.be/inschrijven

ONLINE

OP DE CAMPUS

inschrijven

1.
2.

2.
1.
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studentenkaart  
thuis ontvangen

studentenkaart 
meteen mee

 
identiteitskaart en 

pasfoto opladen

identiteitskaart 
meebrengen

pasfoto 
laten nemen

3.

4.

5.

4.
3.
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laatste woord

 — BESTE
STUDENT ...
Van het middelbaar onderwijs naar het hoger … 
een hele verandering. Mijn gouden raad: maak ge-
bruik van deze nieuwe setting om een frisse start 
te maken en verder te bouwen aan jouw toekomst. 

De ideale start
VIVES is dé ideale plaats om verder te studeren. 
We houden klasgroepen bewust klein en de do-
centen hebben veel contact met studenten. “Een 
warme omgeving” en “persoonlijk contact” is het 
eerste wat ze antwoorden op de vraag wat ze 
meest waarderen bij VIVES. Studenten voelen zich 
bij ons geen nummer. Als je je thuis voelt in de 
hogeschool en als je een nauw contact hebt met 
je docenten, leer je ook vaak beter.

Werken aan je toekomst 
Als waarderende en warme hogeschool focussen 
we op de vorming van professionele bachelors 

en graduaten. We begeleiden je graag tijdens 
dit traject en stimuleren je om met passie en en-
gagement in het leven te staan. Probeer studeren 
ook nooit te zien als een opgave. Dingen bijleren, 
jezelf verbeteren en werken aan je toekomst, dat 
is toch fantastisch? Bij VIVES krijg je de kans om 
je talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 
Dit zal misschien niet altijd zonder slag of stoot 
verlopen, maar onze gedreven docenten en me-
dewerkers zullen je tijdens deze tocht motiveren, 
uitdagen en begeleiden. Samen bouwen aan 
jouw toekomst, dat is ons uitgangspunt. 

Ik wens je heel veel succes bij deze nieuwe stap 
in je leven.

Joris Hindryckx
algemeen directeur



CAMPUSSEN
VIVES

campus Brugge Xaverianenstraat
Xaverianenstraat 10

050 30 51 00
campus.brugge@vives.be 

–
campus Brugge Station

Spoorwegstraat 12
050 40 59 00

campus.brugge@vives.be 
–

campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 145

056 26 41 60
campus.kortrijk@vives.be

–
campus Oostende Station

Lijndraaiersstraat 60
059 56 90 00 

campus.oostende@vives.be
–

campus Oostende VLOC
Nieuwpoortsesteenweg 945c

059 30 81 50
campus.oostende@vives.be

–
campus Roeselare

Wilgenstraat 32
051 23 23 30

campus.roeselare@vives.be 
–

campus Torhout
Sint-Jozefstraat 1

050 23 10 30
campus.torhout@vives.be 

STUDIEGEBIEDEN
VIVES

biotechniek
studiegebieddirecteur
Jan Vandekerckhove

jan.vandekerckhove@vives.be 
–

gezondheidszorg
studiegebieddirecteur

Nancy Boucquez
nancy.boucquez@vives.be 

–
handelswetenschappen 

en bedrijfskunde
studiegebieddirecteur

Johan De Langhe
johan.delanghe@vives.be 

–
onderwijs

studiegebieddirecteur
Noël Selis

noel.selis@vives.be 
–

sociaal-agogisch werk
studiegebieddirecteur

Veerle Dekocker
veerle.dekocker@vives.be 

–
technology

studiegebieddirecteur
Veerle De Mey

veerle.demey@vives.be 



 —  WELKOM
voor meer info of om ons beter te leren kennen.

APRIL

MAART

JUNI

MAART

AUGUSTUS

APRIL

27

12

25

13

26

21

OPENLESDAG
alle VIVES-campussen

14u - 17u

OPEN CAMPUS
alle VIVES-campussen

13u - 17u

OPEN CAMPUS
alle VIVES-campussen

10u - 17u

OPEN CAMPUS
alle VIVES-campussen

13u - 17u

OPEN CAMPUS
alle VIVES-campussen

16u - 21u

INFOAVOND
campus Brugge & Kortrijk

19u - 21u

Op de hoogte blijven van onze info- en ontmoetingsdagen? 
Ga naar vives.be/infodagen of snuister in het 

lesmateriaal op infodag.vives.be


