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Waarom kies jij voor graduaat verpleegkunde?
Na het secundair onderwijs heb je veel mogelijkheden om verder te studeren. De graduaatsopleiding verpleegkunde is de eerste stap op de leerladder van het hoger onderwijs.
De graduaatsopleiding verpleegkunde leidt op tot zorgzame en professionele verpleegkundigen die
klaar zijn om in een breed werkveld te stappen. Het is een sterk praktijkgerichte opleiding die je
goed voorbereidt op de verwachtingen van de zorgsector.
Als student krijg je een intensieve en persoonlijke begeleiding. Na je studie behaal je het diploma
van gegradueerd verpleegkundige. De school waar je de opleiding volgde en de Hogeschool VIVES
reiken samen het diploma uit.

Voor wie is de graduaatsopleiding verpleegkunde?
Je kan starten als je het secundair onderwijs hebt beëindigd. Het maakt niet uit of je
uit een aso-, bso-, kso- of tso-richting komt. Werkte je het secundair onderwijs niet
af, maar ben je ouder dan 18 jaar? Dan kan je een toelatingsproef afleggen.
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Na de graduaatsopleiding verpleegkunde kan je via een
brugopleiding aan de hogeschool verder studeren tot bachelor
in de verpleegkunde. Je kan ook een opleiding volgen tot mentor
of leraar of je specialiseren binnen een bepaald onderwerp.

De opleiding bestaat uit vijf modules. Elke module is een
afgerond leerpakket van 1 of 2 semesters. In elke module
krijg je een mix van kennis, technische en communicatieve
vaardigheden en stages. In totaal duurt je opleiding drie jaar.

Hoeveel kost deze opleiding?

Na de tweede module kan je erkend worden als zorgkundige.
Handig als je een studenten- of vakantiejob in de zorg wil doen!

In de graduaatsopleiding verpleegkunde is er geen
inschrijvingsgeld. Je betaalt wel een vergoeding voor cursussen
en andere benodigdheden.

Wat na de graduaatsopleiding verpleegkunde?

Waar kan je deze graduaatsopleiding volgen?

Met het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde
kan je in heel diverse settings aan het werk: algemene en
psychiatrische ziekenhuizen, woonzorgcentra en psychiatrische
centra, diensten voor thuisverpleging, voorzieningen voor
mensen met een beperking …

In het samenwerkingsverband met VIVES kan je de opleiding
op heel wat locaties volgen: Brugge, Ieper, Kortrijk, Roeselare,
Tielt en Waregem. Elke campus legt zijn eigen accenten.

Als je in een zorgvoorziening werkt, kan je de opleiding volgen met steun van het
Intersectoraal fonds van de Gezondheidsberoepen of het Sociaal Fonds van de
federale overheid. Werkzoekenden kunnen de opleiding volgen met steun van de
VDAB.
De meeste studenten volgen de opleiding in dagonderwijs. In Kortrijk kan je ook
voor afstandsonderwijs kiezen zodat je de opleiding kan combineren met een job.
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