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Campus 
BRUGGE
XAVERIANENSTRAAT
-

10 
L A B O ’ S 

2500 
STA P P E N 
van het station

500 
Z I T P L A ATS E N
in het restaurant

650 
Z I T P L A ATS E N
AU D I TO R I U M

200 
Z I T P L A ATS E N
in de bibliotheek

600 
W E R K P L E K K E N
buiten de leslokalen25617 

WA R M E 
 M A A LT I J D E N 
per academiejaar

26841 
B E L E G D E  B R O O D J E S 
per academiejaar

450 
PA R K E E R P L A ATS E N
op de campus

ST U VO

3600 
ST U D E N T E N

26 
VA A R D I G H E I D S -

LO K A L E N

363 
M E D E W E R K E R S

53 
L E S - 

LO K A L E N

F A C T S  &  F I G U R E SF A C T S  &  F I G U R E S
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H O T S P O T SH O T S P O T S

1  Let’s go!
 
VIVES Brugge Xaverianenstraat 
houdt van de fiets en heeft daarom 
stallingen voor 790 fietsen. Verder is 
er een eigen bushalte met een directe 
verbinding met het station (om de 20 
minuten, op de piekmomenten om de 
10 minuten). Liever met de auto? Er 
zijn maar liefst 450 parkeerplaatsen 
en zowaar een eigen afrit aan de 
Expresweg. How fancy is that? 

2  Let’s bib!

Misschien wel hét paradepaardje van 
campus Brugge Xaverianenstraat is 
de bibliotheek. Die strekt zich zomaar 
eventjes over twee verdiepingen uit 
en is dankzij de opvallende glaspartij 
de architecturale krachtpatser van 
de campus. Leuk om te weten: de 
bibliotheek heeft met zijn SpellenLab 
de grootste collectie gezelschaps- en 
bordspellen ter wereld met meer dan 
20.000 titels. Heel wat van die spellen 
kan je als student ook gewoon ontlenen.

3  Let’s learn!

De campus heeft drie auditoria met 
respectievelijk 350 en tweemaal 150 
zitplaatsen, die van elkaar gescheiden 
worden door verplaatsbare akoesti-
sche wanden. Worden die weggeno-
men, dan kan er één indrukwekkend 
auditorium met 650 zitplaatsen 
worden  gecreëerd. Maar je krijgt er 
uiteraard les in perfect uitgeruste loka-
len, aangepast aan jouw opleiding. 
Speciaal voor de studenten gezond-
heidszorg is er het Zorglab, het Simlab, 
een Kooklab en een hele reeks vaardig-
heidslokalen.

4  Let’s eat!

Campus Brugge Xaverianenstraat heeft 
een studentenrestaurant, goed voor 
500 zitplaatsen én een ruim terras 
midden in het groen. De campus heeft 
trouwens een eigen Starbucks on the 
Go, waar je verschillende koffiesoorten, 
espresso shots, thee en chocolade-
dranken kunt krijgen, die je bovendien 
kan laten personaliseren met je favorie-
te siroop. En dat is nog niet alles. Met de 
Br(e)ad Pit op het gelijkvloers heeft deze 
campus ongetwijfeld de broodjeszaak 
met de meest originele naam. En na 
de openingsuren horen we je denken? 
Geen nood, je kan dag en nacht terecht 
voor dagverse broodjes, slaatjes, fruit 
en warme maaltijden aan de automaat. 
Uiteraard zijn er ook microgolfovens 
voorzien om je maaltijd op te warmen.

5  Let’s be friends

Wie binnenkomt in campus Brugge 
Xaverianenstraat voelt zich meteen 
welkom. Dat gevoel is heel bewust ge-
creëerd. De architecten voorzagen een 
centraal atrium met een grote onthaal-
ruimte, die dé ontmoetingsplaats voor 
studenten vormt. De ruime trappen en 
open galerijen met deels afgesloten 
studie-eilanden zijn ideaal om af te 
spreken of even te studeren. Ook de 
buitenruimte is heel bewust als grote 
ontmoetingsplaats ontworpen, met 
veel groen, zitblokken en een ligweide 
die ook als amfitheater kan dienen. 

CA M P U S  B R U G G E 
 X AV E R I A N E N ST R A AT

De Brugse campus aan de Xaverianenstraat is werkelijk een architecturaal pareltje. 
Eenmaal in de inkomhal weet je het direct: dit is een hypermoderne campus met veel 
ruimte, licht en open studentenwerkplekken. Laat het hoger onderwijs maar komen.

6  Let’s relax

Campus Brugge Xaverianenstraat 
heeft – letterlijk – een kolossale 
sportieve troef: het multifunctionele 
sportterrein aan het gebouw van 
Stuvo. Wil je er (gratis) gebruik van 
maken? Bij het Stuvo-onthaal kan je 
(al even gratis) allerlei sportmate-
riaal ontlenen: voetballen, frisbees, 
petanqueballen, pingpongpalletjes … 
Even je studentenkaart tonen en een 
kleine waarborg betalen en hop, je 
bent ver(t)rokken!

01

02 03

04

05 06

01. de architecturale trappenhal geeft een fantastisch ruimtegevoel - 02. in de bibliotheek kan je rustig studeren 
en vind je alle vakliteratuur - 03. in het studentenrestaurant is er een ruime keuze en heb je een mooi zicht op 
de omgeving - 04. Zorglab, interactieve leeromgeving voor studenten en hulpverleners - 05. op het grasveld achter 
de campus kan je van het zonnetje genieten - 06. je vindt overal in het gebouw mooie studentenwerkplekken 
waar je jouw laptop kan opladen
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Campus 
KORTRIJK
-

3514 
STA P P E N
van het station 

5 PA R K I N G S 
op de campus

175
ST U D E N T E N -
K A M E R S

1500 M ³ 
V I J V E R S 

30000 
WA R M E 
M A A LT I J D E N
per academiejaar

9161 
ST U D E N T E N

736 
D O C E N T E N
en gastdocenten 

24 
AU L A’ S

S AW

D I E N ST 
 O N D E R ZO E K

V I V E S 
 I N N OVAT I O N 

C E N T E R

O N D

G E Z

I W T

I W T

H W B

H O U S E  O F 
W E LL B E I N G

FO R U M
ST U VO

T H E  C U B E

M A A K L A B

B I B

I W T

38000
B E L E G D E 

B R O O D J E S 
per academiejaar 

108 
L E S LO K A L E N

63
L A B O ’ S 
en practicumlokalen

24 
C O LL A B O R AT I O N 

R O O M S

G E Z :  gezondheidszorg
H W B : handelswetenschappen 

en bedrijfskunde
I W T : industriële wetenschappen 

en technologie
O N D : onderwijs
S AW : sociaal-agogisch werk

F A C T S  &  F I G U R E SF A C T S  &  F I G U R E S
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1  Let’s eat!

Eten op campus Kortrijk kan je 
zonder overdrijven samenvatten als 
‘gastronomische luxe’. Je vindt wellicht 
nergens anders een campus met een 
groter aanbod eten en drinken. In 
studentenrestaurant The Cube kan je 
elke dag terecht voor een dagschotel 
en een ruim aanbod alternatieven 
(koude schotels, vegetarische maaltij-
den, pastaschotels, belegde broodjes, 
meeneempizza’s en -pasta’s, wraps, 
snacks, desserts …). Koffie gewenst? 
De campus heeft zowaar een eigen 
Starbucks-automaat met een weelde 
aan koffievariëteiten, espressoshots, 
thee en chocoladedranken (die je 
kan personaliseren met je favoriete 
siroop).Dan is er ook nog bistro ’t Fo-
rum, waar je niet alleen een volledige 
maaltijd bestelt, maar ook nog eens 
bediend wordt aan tafel. En met wat 
geluk eet je in ’t zonnetje, want ’t Fo-
rum heeft ook een buitenterras.

Fan van broodjes? Dan belooft deze 
campus je de hemel, in de vorm van 
broodjesbar Deli, met zijn dagelijkse 
portie belegde broodjes, worsten-
broodjes, koffiekoeken, wraps, 
versgebakken wafels, soep, slaatjes, 
muffins ... Weinig tijd om aan te 
schuiven? Dan bestel je toch gewoon 
’s morgens je broodje om het later die 
dag op te pikken? 
En dat is nog niet alles: in het gebouw 
van het studiegebied onderwijs ligt  
Foodies, voor de liefhebbers van ge-
zonde snacks. Fans van de Italiaanse 
keukens kunnen dan weer terecht 
in Storia Di, een knus hoekje in het 
hoofdgebouw waar je elke dag het 
beste uit de Italiaanse keuken kunt 
afhalen.

2  Let’s go!

Te laat in de les of het lab? Dan is ‘ik 
geraakte moeilijk op de campus’ het 
flauwst denkbare excuus. Zo ver-
trekken er elke morgen zes speciale 
bussen aan de hoofdingang van sta-
tion Kortrijk rechtstreeks naar VIVES. 
Verder heeft de campus zo’n 1000 
eigen parkeerplaatsen én kan je gratis 
gebruik maken van de grote parking 
aan Kortrijk Xpo, die op minder dan 
vijf minuten stappen van de campus 
ligt. Ook fietsers en voetgangers zijn 
hier de koning te rijk: de campus heeft 
eigen fiets- en wandelassen en de 
nodige fietsenstallingen.

3  Let’s play!

Hoger onderwijs betekent soms ook 
wel eens: enkele kilo’s erbij. Maar in 
Kortrijk geen uitvluchten! Je vindt hier 
onder meer twee minivoetbalveldjes, 
een basketbalplein, een Finse piste en 
verschillende pingpongtafels. Bij het 
onthaal van de Dienst Studentenvoor-
zieningen (Stuvo) kan je al het nodige 
sportmateriaal – voetbal, frisbee, 
squashracket, pingpongpalletjes en 
balletjes … – gratis ontlenen. Even je 
studentenkaart tonen en klaar.

CA M P U S  KO RT R I J K
Op hoog Kortrijk vind je de grootste campus van hogeschool VIVES.

Deze moderne, frisse en groene open campus biedt studenten heel wat 
 mogelijkheden om ten volle van een gezellig studentenleven te genieten. Hier kan je 

heel diverse opleidingen van in totaal vijf verschillende studiegebieden volgen.

H O T S P O T SH O T S P O T S

01

02 06

03

07

05

04

01. fun at the campus - 02. in de centrale bibliotheek in ‘t Forum vind je heel wat vakliteratuur, naslagwerken en 
didactisch materiaal - 03. het studentenrestaurant klaar voor de middagrush - 04. bijpraten op de trappen in het 
gebouw van gezondheidszorg - 05. het campusgebouw van gezondheidszorg - 06. in het zelfbedieningsrestaurant 
wordt alles vers klaargemaakt - 07. één van de vele aula’s op de campus
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01 03 04

06

0502

01. de zitput in The Cube biedt plaats aan meer dan vijftig studenten en nodigt uit tot interactieve  werkvormen - 
02. op de campus valt er altijd wel iets te beleven - 03. elke dag versbereide dagschotels - 04. voor alle koffie-
liefhebbers is er in ‘t Forum een baristacorner met heerlijke koffie en bijhorende zoete smaakjes - 05. studeren 
of rustig werken kan overal op de campus - 06. het centrale hoofdgebouw ‘t Forum is het kloppend hart van 
campus Kortrijk

4  Let’s do it!

Gezondheidszorg studeren aan 
 VIVES-campus Kortrijk, dat is studeren 
in stijl. Alle leslokalen, auditoria en lab- 
of vaardigheidsruimtes zijn hier perfect 
uitgerust, net als onze eigen biblio-
theek. In het gebouw voor sociaal-ago-
gisch werk hebben de studenten een 
polyvalente ruimte om u tegen te 
zeggen en gerestylde werkplekken 
perfect geschikt voor de sociaal-ago-
gisch werker in spé. Studenten van het 
studiegebied gezondheidszorg krijgen 
er les in het Simlab. Ze krijgen er de 
kans om hun competenties te oefenen 
in nagebootste omstandigheden die 
heel realistisch overkomen en waar ze 
behandelingen kunnen simuleren op 
levensechte robotpoppen (met onder 
meer een pop die echt kan bevallen!). 
Ze kunnen er ook oefenen in een 
heuse immersive room waar ze volledig 
ondergedompeld worden in levensechte 
hulpverleningssituaties.

Verder vind je op deze campus een 
Maaklab, waar handige studenten - 
en minder handige studenten onder 
deskundige leiding van een docent - 
aan de slag kunnen met lasersnijma-
chines, 3D-printers …

Op de campus vind je ook het VAC, het 
VIVES Autotechnologiecentrum met 
meer dan 2000m² atelierruimte om 
aan voertuigen te sleutelen, de test-
kamers met vermogenstestbanken 
en de showroom niet meegerekend. 
In het studiegebied onderwijs vind je 
dan weer state-of-the-art collaborati-
on rooms. Dat er overal meer dan fijne 
en aangename plekken zijn, daar kan 
het gebouw voor handelswetenshap-
pen voor tekenen: The Cloud met de 
allernieuwste lesmogelijkheden in 
lokalen die soms meer weg hebben 
van een hippe tent dan van een klas. 

5  Let’s go green!

Groen is rustgevend. Op de cam-
pus zijn er veel hagen, boompjes 
en talrijke graspartijen tussen de 
gebouwen. Ideaal om even te verpozen 
met studiegenoten (zeker als het weer 
meevalt). En als dat nog niet genoeg 
is, dan kan je de Doorniksesteenweg 
gewoon oversteken: op letterlijk twin-
tig meter van de campus vind je een 
prachtige rozentuin en een mooi park 
waar je samen met je medestudenten 
de breincelletjes even tot rust kan la-
ten komen. Alleen kan natuurlijk ook.

6  Let’s relax!
 
Overal op de campus vind je leuke 
hangplekken of chillzones waar je naar 
hartenlust kan chillaxen. Bij goed weer 
kan je op de campus lekker barbe-
cueën. Ja je leest het goed, we hebben 
verschillende barbecue corners waar jij 
zomaar gebruik kan van maken. 
In de vele chillzones kan je in alle rust, 
samen met je vrienden of klasgenoten, 
aan groepsprojecten werken, even tot 
rust komen of een praatje slaan. Al deze 
zones zijn vrij toegankelijk voor alle stu-
denten en zijn ideaal om te vertoeven 
tijdens een springuur of pauze. Het is 
trouwens de ideale ontmoetingsplek 
met studenten uit andere afstudeer-
richtingen of om studenten uit andere 
studiegebieden te leren kennen. 

H O T S P O T S H O T S P O T S

CA M P U S  KO RT R I J K
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chillruimte voor 
160 

P E R S O N E N

2857
STA P P E N

van het station

18000 
M A A LT I J D E N 

(per academiejaar)

150 
 Z I T P L A ATS E N

in het restaurant

124 
ST U D E N T E N -
K A M E R S

27 
L E S LO K A L E N

40 
Z I T P L A ATS E N 
op het terras

campus 
ROESELARE

-

950 
ST U D E N T E N

100 
D O C E N T E N 

10 
L A B O ’ S

6 
VA A R D I G H E I D S -

LO K A L E N

 

F A C T S  &  F I G U R E SF A C T S  &  F I G U R E S
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H O T S P O T SH O T S P O T S

1  Let’s eat!

Mogelijkheden genoeg om je buikje te 
vullen op campus Roeselare en daar 
heb je vooral het prima studentenres-
taurant voor te danken. Je kan er elke 
dag terecht voor een, euh, dagschotel. 
Geen zin? Dan vind je ongetwijfeld je 
goesting tussen de belegde brood-
jes, koude schotels, vegetarische 
maaltijden en pastaschotels die je 
er ook kan verorberen. Zelf koken als 
kotstudent? We zorgen voor EHBK, 
eerste hulp bij koken: op de campus 
worden regelmatig leerrijke kook-
demo’s georganiseerd.

2  Let’s relax!

Even weg van je stoel? Te lang stil-
gezeten in de aula? Niets beter dan 
een potje outdoor pingpong, toch? En 
laat dat nu toch wel mogelijk zijn op 
deze campus zeker? Aan het onthaal 
toon je even je studentenkaart en hop, 
je leent gratis balletjes en palletjes 
voor een korte pingpongsessie met 
een vriend(in) of – waarom niet – een 
heus tornooitje. Wist je dat je ook zelf 
sportieve activiteiten op of rond de 
campus kan organiseren, en dat Stuvo 
dat zelfs graag mee ondersteunt? 

3  Let’s go!

Het is zo goed als onmogelijk om 
 VIVES in Roeselare niét vlot te berei-
ken. De campus ligt in het centrum 
van de stad, heeft een parking met 
110 parkeerplaatsen in de onmid-
dellijke omgeving en is de beste 
vriend van het openbaar vervoer: 
dagelijks zijn er treinverbindingen 
vanuit  Brugge, Kortrijk en Gent en 
stadbussen 5 en 6 houden vlak bij de 
campus halt. Ook vanuit de verschil-
lende steden in de buurt vertrekken er 
regelmatig bussen richting Roeselare.

4  Let’s do it!

Studeren aan VIVES is studeren in de 
beste omstandigheden. Mooi bewijs 
daarvan: campus Roeselare, met zijn 
studielandschap, vaardigheidscen-
trum verpleegkunde, verschillende 
labs, praktijklokalen en uiteraard 
aula’s met de meest moderne leer-
middelen. Het klinkt misschien als 
science fiction, maar hier studeer je 
gewoon in de beste omstandigheden. 

CA M P U S  R O E S E L A R E
Roeselare is een gezellige West-Vlaamse provinciestad en een van de 
thuishavens van ons studiegebied gezondheidszorg. Hier is het echt 

thuiskomen. Je kan er studeren, ontspannen en natuurlijk ook lekker eten. 
Wie eenmaal in campus Roeselare zit, wil er niet meer weg. 

01. gezelligheid troef in de familiale campus van Roeselare - 02. achter de hartslag in de gang vind je de oplei-
dingslokalen van gezondheidszorg - 03. binnen de opleiding verpleegkunde wordt er geoefend op levensechte 
poppen - 04. in het zelfbedieningsrestaurant wordt alles vers klaargemaakt - 05. akoestische werkplekken bie-
den je uitstekende mogelijkheden om even te babbelen of samen aan projecten te werken - 06. in de chillruimte 
kan je je medestudenten leren kennen of rustig werken in groep - 07. in deze grote aula krijg je hoorcolleges

01 

02

03

05

04

06

07
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studiebezoek Nijmegen, 
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kennismaking

HERFSTVAKANTIE

T I M E L I N ET I M E L I N E

H O E  Z I E T E E N  ACA D E M I E JA A R  E R U I T ?
Dit is de vraag die veel toekomstige studenten van het hoger onderwijs zich 

stellen. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van opleiding tot opleiding. We zetten 
alvast een aantal hoogtepunten van het huidige academiejaar op een rij.*
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* deze tijdlijn is voor de bacheloropleidingen, de graduaatsopleidingen volgen een andere tijdlijn
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D I A L O O GD I A L O O G

WELKOM 
bij  gezondheidszorg
-
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D I A L O O G

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 
volwassen, 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 lager en 
middelbaar wel meestal het geval 
was: de speeltijd lag vast, je had een 
wekelijks 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 verantwoorde-
lijkheidszin 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 maken. In feite ben je ner-
gens toe verplicht, maar daar draag je 
dan wel de gevolgen van. Ik zit ook op 
kot, dus dat is nog extra verantwoor-
delijkheid. Ik zou in principe kunnen 
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 modulair, met andere woor-
den: in semesters en dus met heel wat 
evaluatiemomenten. Dat zag ik eerlijk 
gezegd niet zitten. Bovendien leek de 
opleiding hier me een stuk kwalita-
tiever, met heel wat praktijk waarin je 
meteen de theorie kon toetsen.”
Vincent: “Ik had al eerder in Gent 
gestudeerd en op kot gezeten, waarna 
ik een paar jaar in het buitenland heb 
gewerkt. Toen ik besliste om verpleeg-
kunde te studeren, zei mijn moeder: 
“Geen probleem, maar dan wel van 
bij ons thuis.” De enige keuze die ik 
toen nog moest maken, was tussen 

graduaat 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 binnen-
kwam. Al die letters en cijfers om aula’s 
en lokalen aan te duiden: ik snapte er 
niets van en ben in het begin meer-
maals ‘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 
bereikbaar, zowel met de bus als de 
auto. Zeker in vergelijking met andere 
campussen is 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 gezel-
liger: 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 oplei-
dingslokalen. Zo is er het Simlab, waar 
we behandelingen simuleren met 
hoogtechnologische poppen, een ech-
te meerwaarde. 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 
vervolgens 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 ma-
ken heel erg moeilijk en ben ook moeten 
veranderen, ook al omdat ik me niet echt 
goed op mijn keuze had voorbereid. Na 
een jaar kleuteronderwijs ben ik bijge-
volg overgestapt naar vroedkunde. Je 
moet wel tegen bloed kunnen, want van-
af dag één word je erin gegooid alhoewel 
we gelukkig niet meteen een bevalling 
moesten bijwonen (lacht). We hebben 
daar rustig naar toe opgebouwd.”
Vincent: “Ik heb heel lang niet ge-
weten wat ik wilde studeren. In het 
middelbaar wist ik het niet, en na vier 
jaar verpleegkunde twijfel ik soms 
nog, maar dat zegt meer over mij dan 
over de opleiding. Ondertussen is 
de opleiding van drie naar vier jaar 
gegaan. 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 
mannelijke vroedkundigen, maar wél 
veel gynaecologen. 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 geriatrie 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 hoge-
schoolstudent heb je zoals gezegd de 
luxe om zelf te plannen.”
Celien: “Plannen moet je dan wel 
kunnen natuurlijk (lacht).”

Studenten van het studiegbied 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’. 

“Ik heb dat als een groot pluspunt 
ervaren toen ik hier begon: het besef dat 

ik zelf al mijn keuzes kon maken.”

Studenten gezondheidszorg over 

D E  STA P N A A R 
H E T H O G E R   O N D E R W I J S
-

D I A L O O G



kleiner

BACHELOR

GRADUAAT

opstap
naar

bachelor

opstap
naar

master

met een bachelordiploma 
ben je breed inzetbaar

met een masterdiploma ben je
professional in een vakgebied

GROEPEN

vaktechnische
kennis en 
vaardigheden

praktijkgerichte 
opleiding en 
stage

praktijkgericht
studeren en 
uitgebreide stage

vakspecifieke
en algemene 
competenties

INHOUD

OPLEIDING

DUUR

3 jaar

3 of 4* 
jaar

groot 
en 

klein

MASTER

JOB
met een graduaatsdiploma 

kan je starten met
 een specifiek beroep

JOB

meerdere
keren per
semester

EVALUATIE

1 x per
semester

flexibel 
instappen

toegankelijke
docenten

jobzekerheid

vormen het geheel van 
kennis, vaardigheden en 

attitudes en zorgen 
ervoor dat je kritisch kan 

meedenken en 
evolueren in je job

zorgen ervoor dat je 
een jobopdracht perfect 
kan uitvoeren met 
kennis van zaken

Bij zowel een graduaats- 
als bacheloropleiding 
staat VIVES garant voor  ...

GRADUAATSOPLEIDING

Wat als je na je opleiding wil verder studeren?

PROFESSIONEEL 
GERICHTE BACHELOR

BACHELOR- 
NA-BACHELOR

MASTER schakel-
programma

MASTER- 
NA-MASTER

DOCTOR
ACADEMISCH
GERICHTE BACHELOR

* enkel voor
verpleegkunde

B AC H E LO R  O F G R A D UA AT ?
Laat ons meteen duidelijk zijn: een graduaatsopleiding is geen  verkorte 

 bachelor. Bij een professionele bachelor koppel je theorie aan praktijk  terwijl je 
bij een  graduaatsopleiding al  doende leert.

V E R S U S V E R S U S
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overzicht

BACHELOR
OPLEIDINGEN 


bachelor in de ergotherapie

bachelor in de logopedie en audiologie
afstudeerrichtingen:
· logopedie
· audiologie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de voedings- en dieetkunde

bachelor in de vroedkunde

bachelor in de zorgtechnologie
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Zorglab: via praktijklessen maak je 
kennis met technologie in de zorg

0403

02

01

01. onderwijs: kwaliteitsvol en 
sterk onderwijs, mix van theorie 

gekoppeld aan praktijkvakken, 
wetenschappelijk onderbouwd 

- 02. praktijkgericht: al vanaf 
het eerste jaar op stage - 03. op-
lossingsgericht: creatief op zoek 
naar mogelijkheden op maat van 

de cliënt- 04. afnemen testen: 
onderdeel van de opleiding

 
verder studeren
 ·master in de ergotherapeutische 
wetenschap
 ·bachelor-na-bachelor: creatieve the-
rapie, zorgtechnologie, buitengewoon 
onderwijs, logopedie, sociaal-ago-
gisch werk ...
 ·master in de gerontologie, 
 psychologie, pedagogie
 ·postgraduaten: dieren in de hulpver-
lening, woningaanpassingen, oriënta-
tie- en mobiliteitsinstructeur ...

jobkansen
 ·zelfstandig ergotherapeut
 ·ergotherapeut in:

 ·algemene en gespecialiseerde 
 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

vakken
 ·anatomie en fysiologie
 ·bewegingsweten schappen
 ·communicatieve 
 vaardigheden
 ·ergotherapeutische 
 vaardigheden
 ·ergotherapie bij fysieke en 
neurologische problemen
 ·ergotherapie bij 
 ontwikkelingsproblemen
 ·ergotherapie bij ouderen

 ·ergotherapie bij  psycho- 
 sociale problemen
 ·grondslagen van de 
 ergotherapie
 ·kwaliteitszorg en 
 management
 ·mens en maatschappij
 ·pathologie
 ·professioneel redeneren
 ·psychologie en pedagogie
 ·psychomotoriek

 ·religie, zingeving en 
levensbeschouwing
 ·werkveldervaring
 ·wetenschappelijk 
 handelen
 ·projectwerk
 ·project Zorg Zonder 
Grenzen
 ·Emerging Technologies
 ·stage
 ·bachelorproef

studeren  
& leren
programma
Je behaalt het diploma bachelor in de 
ergotherapie na drie jaar opleiding. 
Je wordt gecoacht in je leerproces.
Er is ruimte voor jouw talenten en 
jouw persoonlijke ontwikkeling staat 
centraal. Flexibele leertrajecten zijn 
steeds bespreekbaar. 
In het eerste jaar verdiep je je in de 
bouw en werking van het menselijk 
lichaam, het menselijk gedrag, de nor-
male ontwikkeling en de ergotherapeu-
tische en communicatieve basiskennis. 
Je maakt kennis met het werkveld, 
hiervoor loop je twee weken stage, tij-
dens het eerste jaar. Vanaf het tweede 
jaar ga je verder in op de handelings-
problemen die ontstaan door ziekte of 
beperking en de ergotherapeutische 
interventies bij verschillende doelgroe-
pen. Je werkt interprofessioneel samen 
in studententeams aan de hand van 
realistische casussen.
In je laatste jaar integreer je opgedane 
kennis, vaardigheden en attitudes 
door middel van stage, je bachelor-
proef en projectwerk. Er is ook de 
kans om stage of projectwerk in het 
buitenland te doen. De theorielessen 
worden afgewisseld met practica, ge-
tuigenissen, inleefsessies, individuele 
en groepsopdrachten.

stage
Je loopt stage doorheen de volledige 
opleiding. Zo kanje proeven van de prak-
tijk en boeiende ervaringen opdoen. 

 
WIST JE DAT . . .

…  je als ergotherapeut erg  
gewild bent op de arbeidsmarkt  

en meteen aan de slag kan  
in het werkveld?

“Ik studeer bachelor ergo-
therapie omdat ik mensen 
wil helpen. Velen staan niet 
stil bij het feit dat een goede 
levenskwaliteit niet voor 
iedereen heel evident is 
zonder hulp. Dus ben ik naar 
de zorg beginnen kijken. 
Niet naar zorginstellingen 
of ziekenhuizen, maar naar 
de thuissituatie: wat kan ik 
doen voor mensen die na 
een opname weer naar huis 

moeten? Met die onder-
steuning wil ik het verschil 
maken, zodat die mensen 
ook een mooi leven kunnen 
uitbouwen vooral door aan-
passingen aan de woning 
te doen. Hiervoor  oefenen 
we hier in het Zorglab, een 
ruimte met aangepast 
meubilair. Ik heb het eerst 
aan een andere hogeschool 
geprobeerd. Maar daar lag 
de nadruk te veel op de 

theorie, wat erg zwaar was. 
Aan VIVES ervaar ik een veel 
beter evenwicht. Let wel, 
het blijft wel zaak om alles 
goed en tijdig bij te houden. 
De overstap naar VIVES 
heb ik goed verteerd. Vooral 
omdat de begeleiding vanaf 
dag één hier heel goed was. 
Je wordt ondersteund in je 
planning, tijdens de intro-
ductiedagen kregen we een 
rondleiding …”

Celien Pottelancie
over de opleiding  
ergotherapie

-
bachelor in de

ERGOTHERAPIE
dagonderwijs - campus Brugge
-
Wil jij kinderen, volwassen of ouderen met een beperking 
begeleiden tot een betere deelname aan de maatschappij? 
De opleiding ergotherapie is dan waarschijnlijk helemaal 
je ding. Als ergotherapeut ben je een teamspeler. Je zoekt 
samen met de cliënt, zijn netwerk en andere professionals 
oplossingen op maat. Dit doe je op vlak van wonen, wer-
ken, leren en vrije tijd. Dankzij jouw kennis en inzichten 
worden er aanpassingen gedaan in de omgeving die 
aanzienlijk de levenskwaliteit verhogen van de persoon die 
bij je aanklopt. Zo maak jij het verschil.

contact 
meer info

campus Brugge
opleidingshoofd:

Leen Verkinderen
leen.verkinderen@vives.be 

050 30 51 00

www.vives.be/gez
www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

2 9 | V I V E S | 2 0 2 12 8 | V I V E S | 2 0 2 1

B A C H E L O R B A C H E L O R



0403

02

01

01. stages: vanaf het eerste 
jaar deel van je traject - 02. 
praktijk: tal van opportuni-

teiten om praktijkervaring 
op te doen - 03. samen-

werken: correct handelen en 
samenwerken met andere op-

leidingen in het Zorglab - 04. 
communicatie: samenwerken 
in teamverband staat centraal 

in de opleiding

professioneel: kinderen goed op 
weg helpen

“Ik studeer logopedie en au-
diologie. Ik had al twee jaar 
lager onderwijs gestudeerd, 
maar dat bleek toch mijn 
ding niet. Ik zocht wel iets 
dat daarbij aansloot. Dat 
werd dus deze bachelor. Het 
voordeel is dat je meestal 
één op één werkt en niet 
met een hele klas – dat 
zorgt dus voor een mooi 
evenwicht. Sowieso wilde ik 
een aanvullende opleiding 

waarin ik met kinderen kon 
werken én mensen kon 
helpen. In dit geval rond 
stem-, neurogene, leer- en 
andere stoornissen. Het 
gaat dus veel verder dan 
gewoon kinderen leren lezen 
en schrijven. De voldoening 
is in elk geval heel groot 
wanneer je ziet hoe iemand 
van een ondermaats naar 
een aanvaardbaar leesni-
veau evolueert, of hoort hoe 

iemand zijn stem beter leert 
gebruiken. Ik studeer graag 
aan VIVES. Er wordt veel 
georganiseerd zodat hier al-
tijd leven in de brouwerij is. 
Studenten in het secundair 
onderwijs moeten dus zeker 
geen schrik hebben van wat 
op hen afkomt. Bij mij is die 
schrik heel snel verdwenen: 
je raakt vlug gewend aan 
alles en je maakt in geen tijd 
nieuwe vrienden.”

Tomas Claeys
over de afstudeerrichting  
logopedie

-
bachelor in de 

LOGOPEDIE EN 
AUDIOLOGIE
afstudeer r icht ing 

LOGOPEDIE
dagonderwijs - campus Brugge
-
Als logopedist(e) ondersteun je kinderen en volwassenen 
met stemproblemen en spraak- en taalmoeilijkheden. Een 
mooi en afwisselend beroep waarbij je vooral individueel 
met je cliënten aan de slag gaat. Het spreekt voor zich   
dat je zelf ook belang hecht aan een verzorgd taalgebruik, 
maar je hoeft hier geen toelatingsproef over af te leggen.

 
WIST JE DAT . . .

… met je diploma logopedie 
je in één jaar ook je diploma 

audiologie kan behalen?

studeren  
& leren
programma
Je volgt vanaf de start een volledig 
logopedisch traject dat opgebouwd 
is rond vier pijlers: logopedische 
vakken, psychopedagogische vakken, 
medische vakken en communicatieve 
vaardigheden. Naast hoorcolleges 
verwerk je de leerstof via activeren-
de werkvormen zoals groepswerk, 
projectwerk, begeleide zelfstudie en 
intervisiegroepen. Er zijn ook bezoe-
ken aan het werkveld, seminaries en 
conferenties. Practica vinden plaats in 
kleine groepen. 

stage
Je hebt vanaf het eerste jaar al flink 
wat stage. Daarna zijn er nog vier 
stageperiodes. In het tweede jaar loop 
je 150 uur stage in het buitengewoon 
onderwijs, zelfstandige praktijken 
of revalidatiecentra voor functionele 
revalidatie. In het derde jaar sta je 
450 uur op de werkvloer. Patholo-
giegroepen die nog niet aan bod zijn 
gekomen, staan dan op de voorgrond. 
Ook andere settings zoals ziekenhui-
zen en rust- en verzorgingstehuizen 
behoren nu tot de mogelijkheden. 
Een buitenlandse stage kan ook. Niet 
verplicht, maar wel heel boeiend.

jobkansen
 ·zelfstandig logopedist in een privé of 
groepspraktijk
 · logopedist in:

 ·een ziekenhuis
 ·een revalidatiecentrum
 ·het (buitengewoon) onderwijs
 ·begeleidingscentra
 ·woonzorgcentra

 
verder studeren
 ·bachelor in de audiologie
 ·master in de logopedie en audiologie
 ·master in het management en het 
beleid van de gezondheidszorg
 · lerarenopleiding
 ·toegepaste psychologie
 ·postgraduaten
 ·bijscholing

vakken
 ·anatomie/neuro- anatomie
 ·beginselen van de 
akoestiek
 ·fonetiek en fonologie
 ·psychologie en pedagogie
 ·methodologie van onder-
zoek en behandeling
 ·ontwikkelingspsychologie 
en psychomotorische 
ontwikkeling
 ·proces en didactiek van 

lezen, schrijven en rekenen
 ·taal- en spraakontwik-
keling
 ·practicum normale ont-
wikkeling
 ·eigen stem- en spraak-
vorming
 ·mondelinge en schriftelij-
ke taalvaardigheid
 ·diagnostiek gehoor
 · leerstoornissen: dyslexie 

en dysorthografie
 ·spraakklankstoornissen 
en afwijkende mondge-
woonten
 ·taalontwikkelingsstoor-
nissen
 ·practicum logopedisch/
audiologisch onderzoek
 ·Emerging Technologies
 ·stage
 ·bachelorproef

contact 
meer info

campus Brugge
opleidingshoofd:
Esther Cloetens

esther.cloetens@vives.be 
050 30 51 00

www.vives.be/gez
www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  
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01. zorg: bijzondere interesse 
voor personen met gehoorver-
lies en evenwichtsstoornissen 

- 02. praktijk: tal van oppor-
tuniteiten om praktijkervaring 

op te doen - 03. samenwerken: 
correct handelen en samen-

werken met andere opleidingen 
in het Zorglab - 04. interesse: 

geboeid door technologie

professioneel: mensen helpen in 
kwetsbare situaties

“Ik volg nu audiologie 
nadat ik eerst mijn diploma 
logopedie behaalde. Het 
voordeel aan VIVES is dat je 
deze twee diploma’s in vier 
of vierenhalf jaar tijd kan 
verkrijgen. Ik hou enorm van 
het klinische aspect binnen 
audiologie en zou later graag 
in een revalidatiecentrum of 
ziekenhuis werken waar ik 
logopedie en audiologie kan 
combineren. Of als assistent 
van een neus-keel-oorarts 

waar ik kinderen, maar ook 
volwassenen, kan helpen 
met hoortrainingen bij het 
revalideren na het implan-
teren van hoortoestellen. Ik 
heb eerst twee jaar rechten 
gedaan. Tijdens die studies 
besefte ik dat dit niet echt 
mijn ding was en toen heb ik 
eens goed nagedacht over 
wat ik echt wou. Studeren 
aan VIVES is anders dan aan 
de universiteit. De klassen 
zijn kleiner en er is een nauw 

contact met de docenten. Er 
is een mooi evenwicht tussen 
zelfstandig studeren, werk-
plekleren en les op school. 
Omdat ik mij op het einde 
van mijn zesde middelbaar 
te veel heb laten beïnvloeden 
door de mening van anderen 
zou ik studenten die een 
studiekeuze moeten maken, 
adviseren om goed na te 
denken over hun keuze en 
vooral om te kiezen voor wat 
hen gelukkig maakt.”

-
bachelor in de 

LOGOPEDIE EN 
AUDIOLOGIE
afstudeer r icht ing 

AUDIOLOGIE
dagonderwijs - campus Brugge
-
Audiologie is de tak van de gezondheidszorg die zich 
bezighoudt met de diagnostiek en revalidatie van ge-
hoor- 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.

Alice Byttebier
over de afstudeerrichting  
audiologie

 
WIST JE DAT . . .

… je met je diploma audologie 
in anderhalf jaar ook je diploma 

logopedie kan behalen?

studeren  
& leren
programma
Je sluit in het eerste jaar aan bij 
de studenten logopedie. Vanaf het 
tweede jaar kun je kiezen voor een 
audiologisch keuzepakket. Pas in het 
derde jaar maak je de definitieve keu-
ze voor audiologie. Naast hoorcolleges 
verwerk je de leerstof via activerende 
werkvormen zoals groepswerk, pro-
jectwerk, begeleide zelfstudie en in-
tervisiegroepen. Er zijn ook bezoeken 
aan het werkveld en seminaries en 
conferenties. Practica vinden plaats in 
kleine groepen. 

stage
Je hebt vanaf het eerste jaar al flink 
wat stage. Daarna zijn er nog vier 
stageperiodes. Je loopt in het tweede 
jaar 150 uur stage in een audiologi-
sche setting (binnen een ziekenhuis 
en/of hoorcentrum). Deze uren worden 
verspreid over twee verschillende 
stageperiodes, waarbij de eerste 
stageperiode zich meer richt op soci-
aal-communicatieve vaardigheden en 
de tweede stageperiode op specifieke 
audiologische handelingen. In het der-
de jaar sta je 450 uur op de werkvloer, 
waarbij zowel de klinische als prothe-
tische setting aan bod komen.

 
verder studeren
 ·bachelor in de logopedie 
 ·master in de logopedie en audiologie
 ·master in het management en het 
beleid van de gezondheidszorg
 ·bachelor in de zorgtechnologie

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

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

contact 
meer info

campus Brugge
opleidingshoofd:
Esther Cloetens

esther.cloetens@vives.be 
050 30 51 00

www.vives.be/gez
www.facebook.com/viveshogeschool
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technologie: integratie van 
 technologie in de zorg

01

02

0403

01. simulatieonderwijs: leer 
vanaf het eerste jaar in kleine 
groepjes scenario’s doorlopen 

met hoogtechnologische 
poppen en vanaf het tweede 

jaar met ‘acteurs’ - 02. onder-
nemingszin: in team op zoek 

gaan naar innovatieve, creatie-
ve en duurzame oplossingen 
- 03. patiëntenparticipatie: 

ervaringsdeskundigen maken 
deel uit van het docententeam 

- 04. zorgethiek: reflecteren 
over wat goede zorg is

“Ik heb een behoorlijke switch 
gemaakt: ik kwam uit de 
opleiding elektromechanica 
in het middelbaar. Maar dat 
bleek bij nader inzien niets 
voor mij want ik heb eerder 
een zorgend karakter. Bijge-
volg ben ik iets gaan zoeken 
dat daar dichter bij aansloot. 
Tijdens de SID-in en op de 
infodagen heb ik me bijvoor-
beeld laten informeren over 
de bachelor lager onderwijs, 
maar uiteindelijk bleek de 

bachelor verpleegkunde het 
dichtst bij mijn interesses 
aan te sluiten – ook nu ik 
werk, besef ik elke dag dat 
dit helemaal mijn ding is. Ik 
zou dan ook iedere student 
die nog zoekt naar een ge-
schikte hogeschoolopleiding 
aanraden om zich grondig te 
informeren en op infodagen 
lectoren en studenten met 
zoveel mogelijk vragen te 
bestoken want je wilt toch in 
een opleiding terechtkomen 

die bij je past. Zo hebben 
ze mij bijvoorbeeld op de 
opendeurdag gerustgesteld 
over anatomie, waar ik van 
nul zou moeten beginnen. En 
dat bleek effectief goed mee 
te vallen. Ik ben nu afgestu-
deerd, in de eerste lichting van 
studenten die de bachelor als 
vier- in plaats van driejarige 
opleiding hebben genoten. Die 
verlenging vond ik een hele 
verbetering, vooral omdat er 
meer tijd voor stages is.”

Aäron Denys
over de opleiding  
verpleegkunde

-
bachelor in de

VERPLEEGKUNDE
dagonderwijs, afstandsonderwijs, 

 brugopleiding, verkort traject verpleegkunde 

na vroedkunde 

campus Brugge, Kortrijk en Roeselare
-
Verpleegkundigen doen hun werk met hart en ziel. Ze zijn 
professionals die sterk zijn in observeren, klinisch redene-
ren, communiceren, samenwerken, organiseren en coördi-
neren. De relatie met de zorgontvanger en zijn omgeving 
staat centraal. Dat wil zeggen dat je samen in gesprek gaat 
over wat zij belangrijk vinden en hen ondersteunt om mee 
te denken en te beslissen. Je werkterrein is divers: van de 
ziekenhuiszorg en de thuiszorg tot de geestelijke gezond-
heidszorg en de preventieve gezondheidszorg.

 
WIST JE DAT . . .

… je met je diploma 100% 
werkzekerheid hebt en in elke 

 setting van de  welzijns- en 
 gezondheidszorg aan de slag kan?

studeren  
& leren
programma
In de eerste drie jaar krijg je een brede 
basis mee. De opleiding is zowel 
medisch-technisch als psychosociaal 
georiënteerd. In het vierde jaar ga je 
verdiepend aan de slag in de zorgsec-
tor via een uitgebreide stage. 
Je krijgt een goede mix van verschil-
lende werkvormen zoals hoorcolleges, 
werkcolleges, opdrachten, pro-
jectwerk, onderwijsleergesprekken … 
In het derde en vierde jaar heb je een 
uitgebreide waaier aan keuzevakken. 
De opleiding legt sterk de nadruk op 
je zelfstandigheid. Je wordt geleidelijk 
aan steeds meer verantwoordelijk 
voor je eigen leerproces.
Het vaardigheidsonderwijs is in kleine 
groepen zodat je je vaardigheden 
goed kan oefenen voor je op stage 
gaat. Dit gaat zowel om verpleegtech-
nische vaardigheden, als relationele, 
ethische en onderzoeksvaardigheden. 
In het simulatieonderwijs met acteurs 
en hoogtechnologische 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 het eerste jaar. 
De duur en het belang van de stages 
nemen toe naarmate je in de opleiding 
evolueert. 

 
verder studeren
 ·bachelor in de verpleegkunde 
 ·master in:  

 ·verpleeg- en vroedkunde 
 ·de gezondheidsvoorlichting en 
bevordering  
 ·het management en het beleid van 
de gezondheidszorg 
 ·de seksuologie 

 ·postgraduaten: 
 ·neonatologie en pediatrie 
 ·menopauzeconsulent 

jobkansen
 ·verpleegkundige in:

 ·algemene ziekenhuizen (geneeskun-
dige, pediatrische, geriatrische en 
 psychiatrische afdelingen, spoedaf-
deling, intensieve zorgen, operatie-
kwartier, neonatologie, oncologie, 
nierdialyse, dagziekenhuis …)
 ·psychiatrische ziekenhuizen
 ·palliatieve zorgdiensten
 ·diverse thuiszorgdiensten en mobiele 
behandelteams binnen de geestelijke 
gezondheidszorg
 ·preventieve gezondheidszorg (clb, Kind 
en Gezin …)
 ·ouderenzorg (woonzorgcentra, dag- en 
verzorgingscentra)
 ·revalidatiecentra
 ·sociale dienst binnen een ziekenhuis, 
woonzorgcentrum
 ·centra voor mensen met een  beperking

vakken
 ·anatomie en fysiologie
 · infectiebeheersing
 ·farmacologie
 ·beroepsgerelateerde 
wetgeving
 ·ethische vaardigheden
 ·onderzoek en kwaliteit
 ·welzijns- en gezond-
heidspromotie
 ·verpleegkundige metho-
diek en vaardigheden

 · integrerende casuïstiek 
en simulatie
 ·diversiteit in de zorg
 ·relationele ontwikkeling
 ·organisatie van de wel-
zijns- en gezondheidszorg
 ·dringende zorgverlening
 ·ondernemingszin en 
innovatie
 ·speciefieke zorgbe-
hoeften: geestelijke 

gezondheidzorg, kindzorg 
en pediatrie, moeder en 
pasgeborene, ouderen-
zorg en geriatrie
 · langdurige zorg
 ·sociale kwetsbaarheid
 ·verdieping in specifieke 
(zelf) zorgbehoeften
 ·Emerging Technologies
 ·bachelorproef
 ·beroepspraktijk

contact 
meer info

campus Brugge
opleidingshoofd: Heidi Schepers

heidi.schepers@vives.be 
050 30 51 00

campus Kortrijk
opleidingshoofd: Nele Verstraete

nele.verstraete@vives.be
056 26 41 10

campus Roeselare
opleidingshoofd: Hannelore Vandepitte 

hannelore.vandepitte@vives.be
051 23 23 30

www.vives.be/gez
www.facebook.com/viveshogeschool
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03

0504

0201

01. meten is weten: anamnese is 
een onderdeel van coaching en 

consultatietechnieken – 02. beter 
voorkomen dan genezen: het 

motto bij gezondheidspromotie, 
lifestyle en sportvoeding - 

03. Kooklab: sensorische analyse 
behoort tot jouw takenpakket in 
de cateringsector - 04. weet wat 

je eet: is de drijfveer in het foodlab 
waar je voeding analyseert op 

kwaliteit en veiligheid - 
05. professionalisering: je horizon 

verruimen via je keuzeportfolio 
met internationale en interprofes-

sionele competenties

afstandsonderwijs: op het menu 
staan dezelfde ingrediënten maar 
de praktijksessies worden gebun-
deld op 12 praktijkdagen per jaar. 

“Ik zit in het tweede jaar 
voedings- en dieetkunde. 
Ik heb eerst een half jaar 
toegepaste psychologie 
gevolgd, maar dat bleek bij 
nader inzien niet mijn ding. 
Dus ben ik op zoek gegaan 
naar een andere bachelor, 
zij het wel binnen VIVES 
– dat leek me de overstap 
gemakkelijker te maken. In 
deze opleiding zit ik op mijn 
plaats, ook al omdat ik heel 

wat van de leerstof op mezelf 
kan betrekken. Het gaat nu 
eenmaal om het  menselijk 
lichaam en wat juiste 
voeding daar zoal voor kan 
doen. En daarnaast wilde ik 
gewoon een richting waarin 
ik echt het gevoel had dat ik 
me nuttig kon maken door 
andere mensen te helpen. 
Bovendien is het een vrij al-
gemene richting, waarmee je 
veel kanten uit kan. Ruimer 

gezien vind ik een studierich-
ting kiezen heel moeilijk: je 
kan nu eenmaal zoveel doen. 
Ga dus zeker naar de infoda-
gen en openlesdagen, om te 
ervaren of je een bepaalde 
opleiding niet onderschat.
Mijn professionele droom? 
Ik zou graag als zelfstandige, 
mensen voedingsadvies 
geven, maar eerst wil ik de 
nodige ervaring opdoen in 
dienst van andere diëtisten.”

Amber Desmet
over de opleiding  
voeding- en dieetkunde

-
bachelor in de 

VOEDINGS- EN 
DIEETKUNDE
dagonderwijs - afstandsonderwijs 

campus Brugge
-
De opleiding voedings- en dieetkunde laat je proe-
ven van een mix van ingrediënten die nodig zijn om 
mensen te motiveren en te coachen naar een gezonder 
voedingspatroon en levensstijl. Sociale vaardigheden, 
psychologische aspecten, communicatie- en consul-
tatietechnieken worden uitvoerig getraind. Dit alles 
wordt gemengd met een stevige portie basisweten-
schappen en pittig gekruid met een waaier aan werk-
vormen. Honger naar meer? Wie weet? Dieet!

 
WIST JE DAT . . .

… je bij het onderdeel ‘fabels en 
feiten’ de voedingshypes kritisch 

beoordeelt via een evidence based 
benadering?

studeren  
& leren
programma
De opleiding is opgebouwd rond vijf 
inhoudelijke leerlijnen. Bij elke leerlijn 
wordt het pakket ondersteunende 
vakken onmiddellijk ingeoefend 
tijdens de praktijksessies.
In de klinische zorg bestudeer je de 
voeding van de gezonde en zieke 
mens, je stelt een evidence based 
behandelplan op en brengt dit over 
naar de zorgvrager via coaching 
en consultatietechnieken. Je leert 
alles over preventie en een gezonde 
levensstijl bij gezondheidspromotie, 
en je vertaalt je kennis en creativiteit 
in projecten over gezondheidsbeleid. 
In het Kooklab leer je de principes van 
cateringmanagement en organiseer je 
kookworkshops voor doelgroepen. Het 
foodlab bereidt je voor op je taak als 
kwaliteitscoördinator in voedingsbe-
drijven of organisaties.

stage
Aan elke leerlijn is meestal een stage 
gekoppeld. De twee weken durende 
cateringstage gaat door in het tweede 
jaar. In het derde jaar loop je tien we-
ken stage in een klinische zorgsetting. 
Tijdens een vier weken durende pro-
jectstage realiseer je met een groepje 
medestudenten een gezondheidsbe-
leid in een maatschappelijk relevante 
context. De bedrijvenstage van vier 
weken is optioneel.

 
verder studeren
 ·bachelor in de agro- en biotechnologie, 
afstudeerrichting voedingstechnologie
 ·cursus diabeteseducator
 ·master in de gezondheidsvoorlichting 
en gezondheidsbevordering
 ·master in de biowetenschappen  
voedingsindustrie
 ·master in de biomedische weten-
schappen, voeding
 ·postgraduaat voeding en gezondheid 
(NIEUW!)

jobkansen
 ·klinisch diëtist
 ·zelfstandig diëtist
 ·sportdiëtist, wellnesscoach
 ·gezondheidspromotor voeding
 ·administratief diëtist beheer collec-
tiviteiten
 ·voedselanalyst
 ·kwaliteitscoördinator
 ·productontwikkelaar
 ·commerciële medewerker
 · leraar 

  (na behalen pedagogisch diploma)
 ·coördinator gezondheidsbeleid
 · inspecteur Federaal Agentschap 
Veiligheid Voedselketen
 · laborant overheidslaboratoria

vakken
 ·biochemie
 ·biologie
 ·cateringmanagement
 ·chemie
 ·coaching en consultatie-
technieken
 ·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, 

 levensbeschouwing
 ·sociologie
 ·voeding voor specifieke 
doelgroepen
 ·voedingsanalyse
 ·voedingsleer
 ·professionalisering
 ·Emerging Technologies
 ·project
 ·stage 
 ·bachelorproef

contact 
meer info

campus Brugge
opleidingshoofd:
Bart Baekelandt

bart.baekelandt@vives.be 
050 30 51 00

www.vives.be/gez
www.facebook.com/viveshogeschool
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01

02

03 04

01. consult: doorheen de opleiding 
nodigen we zwangere en/of pas 

bevallen mama’s op de campus uit -
 02. Livelab: als vroedvrouw zorg 

je niet alleen voor moeder en kind, 
maar binnen LiveLab leer je ook 

interprofessioneel samenwerken 
met andere zorgverstrekkers 

binnen de moeder en kindzorg, 
niet enkel in het ziekenhuis, maar 

ook daarbuiten - 03. simulatielab: 
in een veilige leeromgeving leren 

omgaan met moeilijke situaties - 
04. internationaal: buitenlandse 
docenten komen naar VIVES of jij 

trekt naar het buitenland

zelfstandigheid: doorheen de opleiding 
word je meer en meer opgeleid om auto-

noom als vroedvrouw aan de slag te gaan 

Isabeau Lebegge
over de opleiding  
vroedkunde

“Ik studeer vroedkunde, een 
opleiding die me veel meer 
biedt dan wat ik ervan had 
verwacht. Uiteraard is er 
heel veel aandacht voor de 
bevalling, maar we leren ook 
veel bij over anticonceptie, 
manieren om zwanger te 
worden, de zwangerschaps-
cyclus, menopauze, de 
ontwikkeling van het kind 
tot de eerste verjaardag … 
Kortom, het gaat erg breed 

en biedt ons een rijke inkijk. 
Zeker omdat er ook nog eens 
buitenlandse stagemogelijk-
heden zijn: zes medestuden-
ten gaan bijvoorbeeld naar 
Afrika. De eerste bevalling 
die ik tijdens mijn stage 
heb meegemaakt was een 
heel speciale belevenis: de 
emoties die je dan ervaart, 
zijn ongelooflijk. Ik zou het 
dan ook 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 (lacht). Mijn tips 
voor studenten die de stap 
naar hoger onderwijs zetten? 
Begin zeker vroeg genoeg, 
help elkaar waar nodig, en 
durf het te zeggen als je iets 
niet begrijpt – de lectoren 
willen écht dat je de materie 
snapt.”

-
bachelor in de

VROEDKUNDE
dagonderwijs - afstandsonderwijs 

campus Brugge en Kortrijk
-
Is het je droom om vroedvrouw te worden? Als vroed-
vrouw vervul je een heel belangrijke rol. Je helpt bij de 
bevalling en verstrekt zorgen aan de mama en het kind.  
Je bent de eerste gesprekspartner van de mama en haar 
entourage. Je begeleidt hen voor en tijdens de zwanger-
schap, de geboorte en het eerste jaar na de bevalling. 

 
WIST JE DAT . . .

... heel wat van onze studenten 
op buitenlandse stage vertrekken. 

Mogelijke buitenlandse stageplaat-
sen: Benin, Finland, Frankrijk, 

Gambia, Ghana, Ierland, Kenia, 
Madagascar, Portugal, Rwanda, 

Uganda, Zambia …

studeren  
& leren
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 de verloskunde en krijg je ook 
inzicht in problemen en verwikkelingen 
tijdens de zwangerschap, de bevalling 
en de weken na de bevalling. In het derde 
jaar focus je op hoogrisicozwanger-
schappen, vroeggeboren baby’s en op de 
taak van de vroedvrouw in de thuiszorg. 
Je krijgt een mix van werkvormen en 
gaat actief aan de slag. Vaardigheden 
oefen je in kleine groepen en in een 
levensechte omgeving met hoogtech-
nologische poppen en acteurs. Zo leer 
je met andere studenten samenwerken, 
redeneren en communiceren en ben je 
goed voorbereid op je stage. In je derde 
jaar is er veel aandacht voor stage en 
geïntegreerde casuïstiek. Je sluit je 
opleiding af met een bachelorproef.

stage
Doorheen de opleiding neemt het aantal 
stageweken toe. In het eerste jaar loop 
je stage op de materniteit. Tijdens het 
tweede jaar breiden we je stage uit naar 
de verloskamer en de prenatale zorg. 
In het derde jaar kan je meestal één 
of meerdere stages kiezen die binnen 
je interesses liggen. Zo doe je ervaring 
op in alle domeinen waar je later als 
vroedvrouw kan werken: kraamafdeling, 
verloskamer, neonatologie, fertiliteit, 
gynaecologie en eerstelijnszorg. 

 
verder studeren
 ·bachelor in de verpleegkunde 
 ·bachelor-na-bachelor zorgmanagement 
 ·getuigschrift referentievroedvrouw 
diabetes
 ·master in de verpleeg- en vroedkun-
de / in de gezondheidsvoorlichting en 
-bevordering / in het management en 
het beleid van de gezondheidszorg / in 
de seksuologie
 ·postgraduaat menopauzeconsulent 

jobkansen
 ·vroedvrouw:

 ·op de afdelingen moeder en kind 
binnen het ziekenhuis: materniteit, 
verloskamer, maternale intensieve 
zorgen, neonatologie
 · in diensten voor perinatale raad-
pleging en prenatale diagnostiek
 · in een centrum voor  reproductieve 
geneeskunde en menselijke 
 erfelijkheid

 ·zelfstandige vroedvrouw:
 · in een eigen (groeps)praktijk
 ·bij Kind en Gezin
 · in een geboortehuis
 · in een kraamzorgdienst

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 gezondheids-
zorg
 ·psychologie
 ·relationele vaardigheden
 ·verloskundige methodiek 
en vaardigheden
 ·Emerging Technologies
 ·stage
 ·bachelorproef 

contact 
meer info

campus Brugge
opleidingshoofd: Magali De Pauw

magali.depauw@vives.be 
050 30 51 00

campus Kortrijk
opleidingshoofd: Tineke Devos

tineke.devos@vives.be 
056 26 41 10

www.vives.be/gez
www.facebook.com/viveshogeschool
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Nicolas Claeys
over de opleiding 
 zorgtechnologie

“Ik studeer bachelor 
zorgtechnologie: dat komt 
in een notendop neer op 
het vertalen van zorgnoden 
naar technologische en 
technische oplossingen. Ik 
heb voor deze vrij onbeken-
de richting gekozen nadat ik 
eerst verpleegkunde had ge-
probeerd. Maar al snel bleek 
dat ik meer geïnteresseerd 
ben in de technologie die 
gebruikt wordt. Dus ik wilde 

daar verder in gaan. Ik ben 
geen handige Harry, maar 
dat is ook niet nodig. Je leert 
hier via prototyping hoe je 
tot oplossingen kan komen. 
Wat me vooral aangenaam 
heeft verrast aan de hoge-
school, 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 wer-
ken. Maar dat is bij mij nooit 
een probleem geweest, dus 
de overstap van middelbaar 
naar hogeschool heb ik 
vlot verteerd. Een diploma 
zorgtechnologie ligt goed 
in de markt. Dit blijkt uit 
het aantal oud-studenten 
dat na afstuderen meteen 
aan de slag gaan bij hun 
stagebedrijf. ”

contact 
meer info

opleidingshoofd
campus Kortrijk:  

Sofie Vanmaercke
sofie.vanmaercke@vives.be

0476 26 15 11

www.vives.be/iwt
www.facebook.com/vivesiwt

www.facebook.com/viveshogeschool

#VERYVIVES  

 
WIST JE DAT . . .

... je in de opleiding kennis 
maakt met het brede gamma van 
zorgtechnologische toepassingen 
gaande van zorgrobots tot healing 

environments?

 
verder studeren
 ·bachelor-na-bachelor binnen indus-
triële wetenschappen en technologie 
(ontwerp en productietechnologie, 
eletronica-ICT ...) in een verkort traject
 ·bachelor-na-bachelor zorgmanage-
ment
 ·master in het management en beleid 
in de gezondheidszorg (na schakel-
programma)
 ·master in de gezondheidsvoorlichting 
en bevordering (na schakelprogramma)

jobkansen
werken in/bij:
 ·technologiebedrijven 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

vakken
 ·anatomie en fysiologie
 ·benaderingswijze 
 doelgroepen
 ·elektrotechniek
 ·Emerging Technologies
 · ICT
 ·computernetwerken
 ·Embedded Systems
 ·assistieve technologie
 ·Prototyping
 ·Health Technology 

 Assessment
 ·Future Technologies
 ·development en 
 designprocessen
 ·psychosociale vaardig-
heden en groeps-
dynamica
 ·toegepaste zorgtech-
nologie
 ·E-Health en Telecare 
Services

 ·bouw en 
 interieurvormgeving
 ·bedrijfsbeheer
 ·businessmodellen
 ·project zorgtechnologie 
en innovatie
 ·kennismakingsstage 
zorg en technologie
 ·bedrijfstage
 ·bachelorproef

studeren  
& leren
programma
In het eerste jaar leggen we het accent 
op de basiskennis van technologie en 
zorg. Je zet je eerste stappen in de we-
reld van een aantal veel voorkomende 
zorgtechnologische toepassingen. 
Vanaf het tweede jaar verdiep je je 
meer in geavanceerde zorgtech-
nologieën. Je krijgt dan ook veel 
projectwerk en praktijkoefeningen. 
Je maakt kennis met bedrijven en 
instellingen die een voorloper zijn op 
het vlak van zorgtechnologie. Hiervoor 
blijven we niet enkel in Vlaanderen, 
maar bezoeken we ook internationale 
beurzen, bedrijven en voorzieningen.
Heb je al een bachelordiploma in de 
gezondheidszorg of in de industriële 
wetenschappen en technologie? Dan 
kan je instappen in een verkort deel-
tijds programma.

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

-
bachelor in de

ZORGTECHNOLOGIE
dagonderwijs - campus Kortrijk

-
Technologie wint steeds meer aan belang in onze 
 gezondheidszorg. Experten op vlak van zorgtechnologie 
worden daarom steeds meer ingezet in de zorginstellingen, 
thuiszorg en technologische bedrijven met een focus op 
zorg en welzijn. Als zorgtechnoloog sta je voor de uitda-
ging om de noden van de zorgvragers en/of zorgverstrek-
kers in kaart te brengen en (technologische) oplossingen 
(op maat) aan te bieden. Welkom in de wereld van onder 
meer assistieve technologie, zorgrobots, e-health en 
VR-toepassingen.

Virtual Reality: VR-toepassingen uit 
de gezondheidszorg verwerken we 

in de lesinhouden

0403

02

01

01.  PRoF-kamers: één van onze 
afgestudeerden tijdens een 

bezoek aan de  PRoF-kamers 
van de toekomst - 02. digitalise-

ring: algemene ICT en e-health 
toepassingen komen tijdens de 

verschillende opleidingsfases aan 
bod - 03. domotica: zal het zelf-

standig thuiswonen van ouderen 
en personen met een beperking 

steeds meer vergemakkelijken en 
langer mogelijk maken - 04. Zora 

één van de bekende zorgrobots, 
leer je tijdens je opleiding inzetten 
voor praktische toepassingen met 

zorgvragers
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GRADUAATS-
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theorieles: groepsopdracht tijdens 
een theorieles

01.  praktijkgericht: stage vormt 
een groot deel van je opleiding, 

praktijklessen op school gaan door 
in goed uitgeruste vaardigheids-
lokalen - 02.  theoretische basis: 

een stevige basis steeds in link 
met de praktijk - 03.  intense 

begeleiding: op stage aan het bed 
van de zorgontvanger en op school 
tijdens en na de lessen, steeds op 

maat van jouw noden - 
04.  simulatie: vaardigheden 

oefenen met vrijwilligers en op 
(hoogtechnologische) poppen.

 
WIST JE DAT . . .

… je op basis van leeftijd en zon-
der diploma secundair onderwijs 
mits toelatingsproef aan de op-

leiding kan beginnen? Je diploma 
secundair onderwijs behaal je 

als je afstudeert of na de tweede 
module als je project secundair 

onderwijs volgt. 

“Ik wil verpleegkundige 
worden omdat ik een warm 
hart heb voor de zorg. Ik 
heb helemaal niet lang 
getwijfeld om voor de gra-
duaatsopleiding bij VIVES 
te kiezen. Integendeel, ik 
wist het eigenlijk direct. De 
opleiding is heel praktijk-
gericht en sluit het best 
aan bij mijn vooropleiding 
‘verzorging’. 

De intense begeleiding op 
stage is een echt pluspunt. 
Ik zit nu in mijn tweede 
jaar en ik amuseer me. Ik 
leer veel nieuwe mensen 
kennen op de VIVES-cam-
pus 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 gezond-
heidszorg, maar dat kan 
nog allemaal veranderen. 
Ik ben het nog niet zeker. 
Wat ik wel zeker weet is dat 
ik eerst ga verder genieten 
van mijn studententijd bij 
VIVES.”

Marie-Julie Vercouillie 
over de opleiding graduaat 
verpleegkunde

contact 
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@vivesgraduaatvpk.be - 056 60 24 68

www.vives.be/graduaatverpleegkunde

#VERYVIVES  

jobkansen
graduaat verpleegkundige in:
 ·algemene ziekenhuizen
 ·thuisverpleging
 ·woonzorgcentra
 ·geestelijke gezondheidszorg
 ·zorg voor mensen met een beperking 
… 

verder studeren
 ·bachelor in de verpleegkunde via de 
brugopleiding aan VIVES als voltijds 
student of als werkstudent

studeren  
& leren
programma
Je doorloopt vijf modules, gespreid 
over drie jaar - afstandsonderwijs 
duurt vier jaar en het traject is anders 
opgebouwd. Je krijgt een deelcerti-
ficaat na elke module die je behaalt. 
Alle modules starten zowel op 1 
september als op 1 februari op.
In de eerste en tweede module (eerste 
jaar) ontdek je de basis van de ver-
pleegkunde. Je behaalt het visum van 
zorgkundige als je beide modules met 
succes doorloopt. In de derde en vierde 
module (tweede jaar) verruim je je blik, 
kennis en vaardigheden binnen ver-
schillende zorgcontexten: geestelijke 
gezondheidszorg, ouderenzorg, thuis-
verpleegkunde, ziekenhuisverpleeg-
kunde en mensen met een beperking 
(dat laatste enkel in Kortrijk en Ieper). 
Tot slot is je vijfde module (laatste jaar) 
gericht op de integratie van kennis en 
vaardigheden en verdiep je je verder 
in de zorgcontexten. Je gaat actief 
aan de slag zowel tijdens theorie- als 
vaardigheidslessen die een goede 
voorbereiding op stage vormen. 

stage
Je opleiding bestaat voor meer dan de 
helft uit stage. Les en stage wisselen 
elkaar voortdurend af. Je wordt tel-
kens intensief en individueel begeleid 
door een stagebegeleider van de 
school en een verpleegkundige van de 
dienst. We proberen zoveel mogelijk 
met jou aan het bed van de zorgont-
vanger te werken. 

vakken
 ·anatomie
 ·visie op verpleegkunde
 ·ethiek en professionele 
groei
 ·methodische beroeps-
uitoefening en vaar-
digheden: hygiënische 
zorgen, parameters, 
inspuitingen, medicatie, 
wondzorg, sondage, 

communicatieve vaar-
digheden, preventie en 
organisatie  …
 ·verpleegproblematiek 
gelinkt aan de oudere 
zorgvrager, zorgvra-
ger met geestelijke 
gezondheidsproblemen, 
zorgvrager in een thuis-
situatie, zorgvrager in het 

ziekenhuis en zorgvrager 
met beperkingen
 · integrerende casuïstiek 
en simulatie 
 ·werkplekleren en stage

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

-
graduaat

VERPLEEGKUNDE
dagonderwijs - campus Brugge, Ieper, Kortrijk, 

Roeselare, Tielt en Waregem

afstandsonderwijs - campus Brugge en Kortrijk
-
Als dynamisch verpleegkundige sta je garant voor de 
beste zorgverlening. Je werkt met hoofd, handen en hart 
in een boeiende werkomgeving waar verantwoordelijkheid 
opnemen een basisvereiste is. Je bent een echte teamspeler. 
Doelgericht communiceren met de zorgontvangers en alle 
betrokkenen behoort tot jouw kerntaken. Jouw toekomstig 
werkveld is de ouderenzorg, de geestelijke gezondheids-
zorg, de thuisverpleegkunde, het ziekenhuis of mensen 
met een beperking.

01

02

03

04

4 5 | V I V E S | 2 0 2 14 4 | V I V E S | 2 0 2 1



meer dan

STUDEREN
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H A RT V E I L I G E  H O G E S C H O O L
HARTELIJKE ZORG

Hogeschool VIVES mag zich officieel een Hartveilige 
school noemen. Dit label dat wordt uitgereikt door Rode 
Kruis Vlaanderen hebben we behaald dankzij het feit dat 
280 docenten en andere personeelsleden de opleiding 
reanimeren en defibrileren volgden. Deze opleiding werd 
hen aangeboden door studenten verpleegkunde van de 
drie campussen (Brugge, Kortrijk en Roeselare), onder de 
deskundige leiding van de lesgevers van Rode Kruis Vlaan-
deren en de docenten verpleegkunde en vroedkunde.

G O  B A BY G O
AAN DE LIJN, KLAAR, START!

VIVES Zorglab en de University of Central Florida (USA) 
hebben aangepaste elektrische speelgoedwagentjes 
 ontwikkeld voor kinderen met een beperking.  Dit project 
geeft kinderen met een mobiliteitsbeperking de kans om 
zich op een leuke manier te verplaatsen en verder te ont-
wikkelen. De autootjes worden individueel aangepast aan 
de specifieke noden van elk kind op het vlak van zitcomfort, 
ondersteuning en besturing … Het project wordt uitgevoerd 
door studenten en docenten van de opleidingen ergothe-
rapie, logopedie en zorgtechnologie. Een uniek samenwer-
kingsproject. De aankoop van de autootjes en de aanpas-
singen worden volledig gesponsord zodat er voor de ouders 
geen kosten aan verbonden zijn. Go Baby Go is al aan zijn 
derde editie toe en wil de komende jaren verder investeren 
in de toekomst van kinderen met een beperking. 

M E E R  G E ZO N D H E I D S ZO R G
VIVES heeft meer te bieden dan boeiende lessen, goede docenten en een waar-

devol diploma. Je vindt hieronder enkele interessante projecten, specials of 
events die de opleidingen extra kleur geven. 

KO O K ACA D E M I E
JONGE CHEFS

Tijdens de paasvakantie zet de opleiding voedings- en 
 dieetkunde de deuren van het Kooklab campus Brugge 
open voor jonge koks. Kinderen uit de derde graad van de  
lagere school kunnen dan deelnemen aan een driedaagse 
kookacademie waarin ze op een speelse manier kennis 
maken met gezonde voeding en duurzaam koken. De 
studenten van de opleiding voedings- en dieetkunde en de 
opleiding lager onderwijs slaan voor dit project de handen 
in elkaar. De kinderen krijgen een afwisselend programma. 
Dit project sluit nauw aan bij een onderzoeksopdracht van 
de studenten  voedings- en dieetkunde. Daarnaast doen 
de studenten lager onderwijs ook onderzoek naar een 
kindgerichte didactiek van kook educatie. Zo wil VIVES een 
steentje  bijdragen om kinderen bewust te leren omgaan 
met  voeding en gezondheid.

A FA S I E C LU B
SPREKEN MET LOTGENOTEN

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenlet-
sel waarbij het begrijpen van taal en het spreken verstoord 
is. Er bestaan in verschillende landen afasiehuizen waar 
mensen met afasie terecht kunnen voor hulp en onder-
steuning. Na een bezoek aan het afasiehuis van de Univer-
sity of Central Florida besliste de opleiding logopedie van 
campus Brugge om ook een afasieclub op te richten. Het 
doel van deze club is om mensen met afasie en mantel-
zorgers met elkaar in contact te brengen zodat zij elkaar 
kunnen steunen en ervaringen uitwisselen. Op die manier 
worden de deelnemers ook gestimuleerd om met elkaar 
te communiceren. Er zijn allerlei activiteiten zoals samen 
koken, tuinieren, een uitwisselingsmoment over reizen of 
thuisblijven, een uitstap naar een winkel … De afasieclub 
vindt plaats in het Zorglab van VIVES campus Brugge en 
onze studenten van het studiegebied gezondheidszorg 
werken hieraan mee.

VOLG ONS…
… op Facebook en 

 Instagram en blijf op de 
hoogte van alle  events 

en onderzoeken bij 
 gezondheidszorg.
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Nele Vandeputte
studiegebiedcoördinator 

“In gezondheidszorg vinden 
we internationalisering 
belangrijk omdat veel van 
onze studenten later in 
contact zullen komen met 
mensen met een andere 
achtergrond, taal, cultuur, 
religie … Daarom willen 
we ze voorbereiden zodat 
ze klaar zijn om in het 
werkveld te stappen. Om 
die reden stimuleren we 
buitenlandse ervaringen. 
Daarnaast zetten we ook in 
op internationalisation@
home, bijvoorbeeld met een 
internationale week waar 
buitenlandse docenten hun 
expertise met onze stu-
denten komen delen. Om 
dezelfde reden krijgen onze 
studenten ook de kans 
om buddy te worden van 
buitenlandse studenten.”

Tony Claeys 
onderzoeker  

wereldwijd
“VIVES doet onderzoek naar 
interprofessioneel leren 
in de eerstelijnszorg, om 
te kijken hoe we binnen 
VIVES studenten daarop  
kunnen voorbereiden. Dat 
onderzoek en het daaruit 
resulterende model is 
goed ontvangen in het 
buitenland. Het is vooral 
heel interessant om vast te 
stellen hoe buitenlandse 
scholen met de uitdaging 
omgaan om interprofessio-
neel leren in het curriculum 
op te nemen. Zeker omdat 
het om eerstelijnszorg 
gaat, iets wat in alle landen 
cruciaal is. Het is dan ook 
de bedoeling die ‘interpro-
fessional collaboration and 
education’ wereldwijd uit te 
bouwen.”

Chelsey Verschoore 
student  

Suriname
“Ik studeer logopedie en 
heb vorig jaar stage gedaan 
in Suriname. Ik heb die be-
stemming gekozen, omdat 
ze daar heel anders werken 
en ik die verschillen aan 
den lijve wilde ondervinden. 
Suriname was inder-
daad niet evident – zeker 
aangezien ik eerst naar 
Nederland wilde – maar 
uiteindelijk viel alles heel 
goed mee. Ik heb vooral 
geleerd dat de werking op 
school er heel erg anders 
is dan bij ons: daar hebben 
leerlingen een vrij grote 
achterstand en zijn er veel 
minder mogelijkheden op 
vlak van buitengewoon 
onderwijs en begeleiding bij 
leerstoornissen.”

Amber Sturtewagen
student 

Zambia
“Ik heb voor mijn opleiding 
verpleegkunde stage gelo-
pen in Zambia. Ten eerste 
omwille van de positieve re-
acties van medestudenten 
over het land, ten tweede 
omdat het een Engelstalig 
land was. Wat ik er vooral 
geleerd heb, is zelfstandig 
werken. Het kwam erop 
neer dat we daar alles zelf 
deden maar deze ervaring 
hielp ook om bepaalde 
vooroordelen aan de kant 
te schuiven. In Zambiaan-
se ziekenhuizen doen ze 
bepaalde dingen anders, 
maar niet slechter: het is 
cultureel bepaald.”

Marthe Nonneman
student 

Rwanda
“Ik ben vorig jaar gedu-
rende drie maanden naar 
Rwanda geweest om er in 
een lokaal ziekenhuis mijn 
stage vroedkunde te doen. 
Ik wilde een niet-vanzelf-
sprekende bestemming, 
waar ik trouwens aan mijn 
Frans zou kunnen werken. 
 Bovendien wist ik dankzij 
een vriendin die er twee 
jaar eerder stage had 
gedaan, hoe de instelling 
werkte. Dat was geruststel-
lend. Ik zou graag na mijn 
studies als vroedvrouw 
in het buitenland aan de 
slag gaan, liefst in extreme 
gebieden. Niet omdat ik me 
dan een held zou voelen, 
maar omdat ik voel dat ik 
in die kwetsbare plekken 
meer het verschil kan ma-
ken dan hier in Vlaanderen.”

 

MEER WETEN?
• • •

Vraag jouw exemplaar 
van ons magazine 
veryvives aan op 

veryvives@vives.be.

Hou jij van een internationale uitdaging? 
Wij vinden het in elk geval belangrijk 
om jou de kans te geven internationale 
ervaringen op te doen en zo jouw blik op 
de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een 
geëngageerde wereldburger worden, 
dan is internationalisering niet meer weg te 
denken uit jouw programma.

G LO B A LLY 
C O N N E CT E D
-

Isabel De Beule 
docent 

Verenigde Staten 
“Go Baby Go is een 
open-source-movement 
dat autootjes op maat ont-
wikkelt voor kinderen met 
mobiliteitsproblemen. Bij 
een bezoek aan de Univer-
sity of Central Florida eind 
2016 kwamen wij met dit 
mooie project in contact, via 
de Belgische Martine Van-
ryckeghem die er professor 
of Communication Sciences 
and Disorders is. Verschil-
lende opleidingen van VIVES 
sloegen vervolgens de 
handen in elkaar en hebben 
samen met hun interna-
tionale collega-docenten 
van de University of Central 
Florida Go Baby Go Belgium 
by VIVES ontwikkeld.”

Lotte Lavaert
student 

Zuid-Afrika 
“Ik heb in het kader van mijn 
bachelor verpleegkunde 
begin dit jaar deelgenomen 
aan een zogeheten Short 
Intensive Programme in 
Zuid-Afrika, samen met 
andere studenten. Bedoe-
ling was om twee weken 
intensief te werken met 
studenten ter plaatse, meer 
bepaald aan een project 
rond pesten op school. Wat 
ik uit die ervaring vooral heb 
meegenomen, is de vast-
stelling dat mensen altijd 
vanuit een andere achter-
grond naar iets kijken, en 
dat je daar rekening moet 
mee houden. Een ervaring 
die voor herhaling vatbaar is 
– volgende stop: Ethiopië.”
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kassa, kassa
Studeren kost geld, veel geld. Gelukkig 
bestaan er ook financiële ‘onder-
steuners’. Er is de studietoelage van 
de Vlaamse overheid, als je studeert 
behoud je je groeipakket tot je 25 
wordt, je kan werken als jobstudent … 
Al dit fraais is echter 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. centenvoorstudenten.be. Stuvo 
beschikt 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 terugbetalen. Een vraag? 
Kom langs, discretie gegarandeerd.

aan tafel
Op elke VIVES-campus is er een af-
wisselend aanbod qua spijs en drank. 
Dagschotels, soep, snacks, broodjes, 
pasta’s, slaatjes … Variatie troef voor 
prijzen die een studentenbudget niet 
te veel pijn doen. Voor wie zelf aan 
het fornuis wil staan, organiseren we 
kookcursussen. En elke week is er een 
gratis stuk fruit.  

in de knoop
Uiteraard hopen we dat je je tijdens 
je studententijd altijd super in vorm 
zult voelen. Als dat niet zo is, weet dan 
dat je terechtkan bij de psychologi-
sche dienst. Je wordt er deskundig 
en gratis geholpen. En vanzelfspre-
kend geldt ook hier dat dat in alle 
vertrouwen gebeurt. Twijfels over je 

studiebegeleiding
Studeren aan een hogeschool vraagt 
een andere aanpak dan studeren in 
het secundair onderwijs. Je staat er 
niet alleen voor: van je studiebege-
leider krijg je concreet advies en tips 
over studiemethodes. Dat kan via 
studievaardigheidssessies, individue-
le advies- of begeleidingsgesprekken 
of (online) studievaardigheidstesten. 
Worstel je met een probleem waarbij 
je studiebegeleider jou niet kan 
helpen? Hij of zij verwijst je graag 
door naar de Dienst Studenten-
voorzieningen.

een individueel studieprogramma 
(ISP) samenstellen 
VIVES biedt je een waaier aan mo-
gelijkheden om jouw studietraject in 
grote mate zelf samen te stellen in 
functie van jouw persoonlijke wensen 
en noden. Je trajectbegeleider helpt 
je om de juiste keuzes en afwegingen 
te maken, zodat je op het einde van de 
rit wel degelijk een correct en volledig 
studieparcours afgelegd hebt.

vrijstellingen aanvragen
Ben je iemand die al hoger onderwijs 
volgde en slaagde voor één of meerde-
re opleidingsonderdelen of behaalde 
je al een ander diploma in het hoger 
onderwijs (= EVK: eerder verworven 
kwalificatie)? Ben je iemand die al een 
aantal competenties of vaardigheden 
verworven heeft door ervaring (= EVC: 
eerder verworven competentie)? Dan 
kom je in aanmerking voor vrijstel-
lingen.

studiekeuze, miserie met je lief, faal-
angst, eenzaamheid, slecht slapen 
of andere toestanden: we helpen 
je graag vooruit. En als we dat niet 
kunnen, zoeken we samen met jou 
iemand die dat wel kan. Los van de in-
dividuele begeleiding, kan je in de loop 
van het academiejaar ook deelnemen 
aan allerhande workshops. Omgaan 
met faalangst, solliciteren, timema-
nagement, relaxatie, het aanbod is 
legio. Hiervoor betaal je een beschei-
den bijdrage.

 
op kot
Soms betekent studeren ook op kot gaan. 
Op de VIVES-campus in Kortrijk zijn er 
twee residenties die samen 175 kamers 
tellen. Ook in Roeselare is er een ruim 
eigen aanbod in vier residen ties. Het 
aanbod van privéverhuurders maken we 
bekend op  www.kotwest.be. Bij ons kan 
je terecht voor advies en, indien nodig, 
ook voor bemidde ling met je kotbaas. We 
hebben ook een degelijk modelhuurcon-
tract dat je op eenvoudig verzoek gratis 
en met de glimlach meekrijgt.

studeren met onderwijs-  
en examenfaciliteiten
Iedere student is anders en dat is 
maar goed ook, maar misschien maak 
je je wel zorgen dat jouw specifieke 
situatie je studie kan bemoeilijken? 
Heb je een functiebeperking, 
chronische ziekte of leerstoornis? Doe 
je aan topsport of aan professionele 
kunstbeoefening? Ben je studenten-
vertegenwoordiger of oefen je een 
politiek mandaat uit? Zorgt jouw 
specifieke context (bijvoorbeeld 
zwangerschap, ouderschap, 
mantelzorg, religieuze feestdagen, 
Nederlands niet als moedertaal) 
ervoor dat deelnemen aan bepaalde 
onderwijsactiviteiten erg moeilijk 
is? Kom langs bij je studie- of 
trajectbegeleider. Zij kunnen je 
faciliteiten toekennen zodat je een 
succesvol parcours kan afleggen aan 
VIVES. 

onderweg
Alle VIVES-campussen zijn vlot 
bereik baar met het openbaar vervoer. 
Zowel De Lijn als de NMBS hebben 
verschil lende studentvriendelijke 
formules. In Kortrijk is de bus voor 
studenten bijna gratis (je betaalt 
€ 15 voor een heel jaar), dankzij een 
bijdrage van de stad en van Stuvo. 
Graag gedaan. Voor de prijs van 
een dame blanche huur je voor een 
maand een deftige tweewieler. Een 
regelmatig onderhoud is, behalve de 
eventuele wisselstuk ken, inbegrepen. 
Opnieuw dragen wij een deel van 
de kosten. Opnieuw graag gedaan.

 
studentenleven
Studeren is een voltijdse job en daar- 
om is het ook goed dat de boog nu 
en dan wat minder gespannen staat. 
De verschillende studentenvereni-
gingen organiseren geregeld allerlei 
leuks. Je kan heel voordelig sporten, 
gezellig recreatief maar als je wil ook 
op niveau. Voor topsporters zijn er 
trouwens faciliteiten die de combina-
tie 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. 

contactinfo:

www.Stuvoloods.be

info@Stuvo.be

facebook: Stuvo VIVES

ST U D E N T E N VO O R Z I E N I N G E N
Stuvo staat voor studentenvoorzieningen. Dat is, heel kort door de bocht, 

ongeveer alles wat niet rechtstreeks met het studeren te maken heeft. 
Voor de uitgebreide – en meer correcte – versie lees je gewoon verder.

E E R ST E  H U L P B I J  ST U D E R E N
Bij VIVES willen we dat je je goed voelt in de opleiding die je gekozen hebt 

en dat je een studietraject volgt dat op jouw maat geschreven is. 
We maken daarom ernstig werk van onze studie- en trajectbegeleiding.

VRAGEN?
Neem contact op met de studie- en 
trajectbegeleider van jouw opleiding.  
Op www.vives.be/stb vind je al de 
gegevens.

LEES MEER
• • •

In ons magazine ‘veryvives’ lees je 
meer over wat Stuvo voor jou kan 
betekenen. Vraag jouw exemplaar 

aan op veryvives@vives.be.
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Het Simlab verpleegkun-
de- en vroedkunde campus 
Kortrijk beschikt over een 
hypermoderne simula-
tieruimte, een “Immersive 
Room”.  De ruimte kan 
dankzij 3D-projectie inge-
richt worden als een echte 
ziekenhuiskamer, maar 
ook als een station, een dis-
cotheek, een straat in New 
York, een klas … Noem het 
op en je kan de Immersive 
Room omtoveren tot die 
plek. Er komen heel wat 
special effects bij kijken zo-
als videoprojectie op vloer 
en muren, wind-, geur-, 
geluid-, rook- en lichtsimu-
latie. De ruimte wordt zo 
realistisch nagebootst dat 
je je als student of zorgver-
lener optimaal kan inleven 
in de casus.

De ruimte wordt gebruikt 
om allerlei vaardigheden en 
competenties in te oefenen. 
Als student speel je mee 
in een heus scenario dat 
vanuit de regiekamer wordt 

gestuurd. De sessie wordt 
ook opgenomen zodat je ze 
opnieuw kan bekijken en 
nabespreken. Dit zorgt voor 
een realistische en veilige 
manier van praktijkgericht 
leren. 

De “Immersive Room” kan 
ook gebruikt worden door 
professionals uit het werk-
veld. Zo kunnen zij zich ook 
in veilige omstandigheden 
voorbereiden op allerlei 
moeilijke situaties die ze in 
hun dagdagelijkse praktijk 
tegenkomen.

meer info:
christof.patyn@vives.be

I M M E R S I V E  R O O M
hypermodern, digitaal vaardigheidslokaal
Kortrijk 

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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L I V E L A B
VIVES on the move  
Brugge - Kortrijk - Roeselare

In het LiveLab gaan VIVES-studenten en -docenten aan 
de slag met professionals en inwoners van Vlaamse 
gemeenten en steden. In deze real-life setting creëert 
VIVES een vernieuwde leer- en werkomgeving waarin 
interprofessionele samenwerking centraal staat. 

meer info:
tony.claeys@vives.be

Het VIVES-LiveLab is 
gevestigd in negen Vlaamse 
steden en gemeenten. In 
een LiveLab gaan studen-
ten, docenten, professio-
nals en zorgbehoevende 
inwoners van die steden 
en gemeenten samen op 
zoek naar oplossingen voor 
zorgvragen waarmee de 
inwoners van die steden en 
gemeenten in hun thuis-
omgeving geconfronteerd 
worden. 

Door de inwoners zelf te 
betrekken, vertrekt het 
LiveLab van hun echte be-
hoeften en mogelijkheden 
en kunnen er diensten of 
producten op maat worden 
uitgewerkt. Deze metho-
diek leidt ook tot nieuwe 
samenwerkingsverbanden 
en bevordert een krachtige 
dynamiek.                                                                                   

Ook jij kan hieraan mee-
werken. Meer dan 600 
studenten gaan langs bij 96 
gezinnen in West-Vlaande-
ren om de leefomgeving van 
die gezinnen te verbeteren. 
Het LiveLab wil o.a. inspan-
ningen doen om mensen zo 
lang mogelijk kwalitatief 
thuis te laten wonen. Dat 
is niet evident, maar met 
het LiveLab kan jij helpen 
om voor zorgvragers het 
verschil te maken.

Zowel studenten van de 
opleidingen verpleegkun-
de, logopedie, audiologie, 
ergotherapie, voedings- en 
dieetkunde, vroedkunde, 
zorgtechnologie als studen-
ten van het studiegebied 
 sociaal-agogisch werk 
werken samen in het Live-
Lab. Zo leren ze van en met 
elkaar. Daarom is het Live-
Lab een heel vernieuwende 
leerplek voor studenten. 
Livelab is bovendien een 
prachtig voorbeeld van 
praktijkgericht onderzoek 
dat rechtstreeks ten dien-
ste staat van  de gemeen-
schap.
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simlab
simulatiecentrum gezondheidszorg
hogeschool vives

VIVES Simlab zet sterk in 
op intra- en interprofes-
sionele samenwerking. 
Centraal hierbij staan 
errormanagement en 
patiëntveiligheid. Door stu-
denten van verschillende 
gezondheidsopleidingen te 
laten samenwerken tijdens 
hun opleiding wordt het 
belang van teamwork in de 
kijker gezet. 

In een veilige ‘high fidelity’-
leeromgeving wordt extra 
aandacht besteed aan 
niet-technische vaardighe-
den zoals klinisch redene-
ren, communiceren, orga-
niseren en coördineren van 
de zorg. Door de inhoudelijk 
realistische scenario’s kan 
je je als student beter inle-
ven in de situatie. Je ervaart 
‘hands on’ hoe het voelt om 
als verpleegkundige of als 
vroedvrouw in een zorgsitu-
atie te functioneren. Deze 
unieke leerkansen bereiden 
je zo voor op het werkveld.

In het Simlab heerst een 
open leersfeer. Leren uit ge-
maakte fouten leidt tot een 
beter bewustzijn betreffende 
patiëntveiligheid. Simulatie 
sterkt je zelfvertrouwen, dit 
doordat je in de nabespre-
king wordt aangemoedigd 
om na te denken over het 
positieve dat zich tijdens het 
scenario heeft afgespeeld. 

VIVES Simlab draagt ook 
bij aan de opleiding van 
professionele hulpverleners 
en verleent ook ‘Train de 
trainer’-cursussen waarbij 
aan de hand van Crisis Re-
source Management wordt 
aangeleerd hoe efficiënt te 
reageren in een crisissituatie.

meer info:
christof.patyn@vives.be

S I M L A B
patiëntveiligheid en teamwork
Brugge - Kortrijk - Roeselare

In het Simlab wordt een waarheidsgetrouwe gebeurtenis 
 nagebootst aan de hand van simulaties. Op die manier 
kan jij als student in een veilige context oefenen om zo de 
kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid in het werkveld 
te optimaliseren. Het simuleren van een realiteitsgetrouwe 
zorgomgeving laat ook bedrijven toe om hun productontwik-
keling te fine tunen alvorens die in het werkveld in te zetten.
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meer info:
ann.lammens@vives.be

Dat gebeurt in de  eerste 
plaats door te leren 
kijken door de bril van de 
 zorgontvanger. Via inleef-
sessies nemen studenten 
en zorgprofessionals de rol 
van zorgontvanger in. Zo 
ervaren ze wat het betekent 
om zorg te ontvangen. Ach-
teraf volgt een diepgaande 
reflectie over hoe het voelt 
om kwetsbaar en afhan-
kelijk te zijn en hulp nodig 
te hebben bij alledaagse 
dingen zoals wassen, aan-
kleden en eten. Dat brengt 
mensen er bijna automa-
tisch toe om stil te staan bij 
hun eigen zorgverstrekking. 
Naast inleefsessies worden 
ook improvisatietheater en 
virtual reality als ervarings-
methodiek gebruikt. Dat is 
een beklijvende ervaring die 
je niet alleen als zorgverle-
ner, maar ook als persoon 
zal veranderen.

Begrijpen dat niet alleen 
het ‘wat’ maar ook het ‘hoe’ 
belangrijk is in de zorg, is 
de kern van de boodschap. 
Mensen op een respect-
volle manier verzorgen en 
ondersteunen kan je beter 
als je zelf aan den lijve hebt 
ondervonden hoe belangrijk 
dat is.

Het zorgethisch lab biedt 
ook een krachtige omgeving 
voor praktijkgericht weten-
schappelijk onderzoek zo-
als nadenken over ethisch 
verantwoorde ouderenzorg, 
omgaan met emoties 
bij verpleegkundigen en 
vroedvrouwen, de integratie 
van zorgethiek in de stage-
begeleiding bij studenten 
verpleegkunde …

ST I M U L
zorgethisch lab
 Roeselare

Het zorgethisch lab sTimul is gevestigd in Campus 
Roeselare. Het lab ontwikkelt allerlei methodieken om 
studenten en professionals uit de gezondheids- en 
welzijnszorg aan te moedigen om stil te staan bij wat 
‘goede zorg’ is.  
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meer info:
sofie.vanhecke@vives.be

ZO R G L A B
(zorg)technologie in de 
woon- en leefomgeving
Brugge

Het Zorglab beschikt over 
een aangepaste assisten-
tiewoning met een keuken, 
badkamer en woonkamer. 
In deze zorgwoning kunnen 
allerlei demo’s worden 
gegeven om de zelfred-
zaamheid van ouderen of 
mensen met een beper-
king te bevorderen, zoals 
een keuken op maat van 
rolstoelgebruikers.  

Het is ook meteen een 
moderne praktijkruimte 
voor studenten waar ze 
interprofessioneel kunnen 
samenwerken. 

De studenten voedings- en 
dieetkunde kunnen terecht 
in het Kooklab met tien 
kookunits. Daarnaast zijn er 
vier consultatieruimtes waar 
studenten verpleegkunde, 
vroedkunde, ergotherapie, 
logopedie en audiologie con-
sultaties kunnen meevolgen 
in een polyvalente ruimte. 
 

Het Zorglab staat ook open 
voor samenwerking met 
externe organisaties zoals 
onder andere Blinden-
zorg. In het kader van dit 
project werden bijvoorbeeld 
inductie kookplaten met 
auditieve ondersteuning 
voor blinden ontwikkeld. 

Het Zorglab van campus Brugge zoekt oplossingen 
voor concrete problemen in de leefomgeving van zorg-
behoevende mensen of mensen met een beperking. 
Door onderzoek te doen naar gebruiksvriendelijke 
innovaties op het vlak van (zorg)technologie wil het 
Zorglab er bijvoorbeeld voor zorgen dat ouderen langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 
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geef vorm aan

JE TOEKOMST 
-
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Wie voor een professionele carrière in 
de zorg kiest, draagt van nature graag 
zorg voor mensen. “Het beroep biedt 
fantastische uitdagingen. Wij bereiden 
onze studenten voor via een toekomst-
gerichte manier van opleiden” zegt stu-
diegebieddirecteur Nancy Boucquez.

En de uitdagingen zijn groot nu onze 
bevolking steeds ouder wordt en 
mensen langer actief moeten blijven.
“Dat veronderstelt dat zorg zo efficiënt 
en kwaliteitsvol mogelijk moet georga-
niseerd worden”, zegt Nancy Boucquez. 
“Niet in het minst omdat mensen na 
een behandeling sneller naar huis 
gaan om te herstellen of ook langer 
thuis verzorgd worden. En hoe ouder 
mensen worden, hoe groter de kans 
dat verschillende gezondheidsproble-
men zich voordoen. Door zorgexperten 
uit verschillende disciplines rond de 
patiënt te laten samenwerken, is het 
mogelijk om, zonder kostbare tijd te 
verliezen, de juiste maatregelen te 
treffen. Dat is in het voordeel van de 
zorgontvanger maar ook in het voor-
deel van de maatschappij die kampt 
met eindige zorgbudgetten.”

Hoe vertaalt zich dat in de opleiding?
“We zijn de absolute koploper in het 
interprofessioneel opleiden. Sinds een 
paar jaar leren we bachelorstudenten 
intensief samenwerken met verschil-
lende zorgprofessionals. We starten in 
het eerste jaar eenvoudig: studenten 
stellen hun opleiding voor aan collega’s 
van andere disciplines. In het tweede 
jaar nodigen we geregeld een patiënt 
uit, die zorg nodig heeft van verschil-
lende disciplines. De studenten stellen 
dan vragen vanuit de reeds verworven 
kennis. In het derde jaar gaan studen-
ten in interprofessionele miniteams 
naar een zorgontvanger thuis met de 
bedoeling naar de zorgnood te luiste-
ren en voorstellen te doen. Dit noemen 
we ons ‘LiveLab’. 

Hoe reageren de studenten op die 
aanpak?
“Zeer enthousiast. Het proefproject 
in Houthulst was zonder meer een 
succes en werd uitgebreid naar negen 
steden en gemeenten. Mede dankzij de 
studenten hun jeugdig enthousiasme 
realiseren ze dingen waar experten 
nog niet in geslaagd waren. De reacties 
van de sector zijn zeer lovend. De 
noodzaak om in het werkveld intens 
samen te werken is niet nieuw, maar is 
niet steeds even evident te realiseren. 
Vroeger werd een vroedvrouw drie 
jaar lang uitsluitend in haar discipline 
opgeleid, net zoals de verpleegkundige, 
de ergotherapeut, de logopedist … Het 
gevolg daarvan was dat ze, eenmaal in 
het werkveld, andere disciplines onvol-
doende kenden en de neiging hadden 
om de problemen vanuit hun eigen 
expertise te benaderen. Je mag uiter-
aard trots zijn op je eigen kunnen maar 
je moet ook beseffen dat je collega’s 
misschien op een bepaald ogenblik ge-
richter kunnen helpen. Die bereidheid 
om de schotten tussen de disciplines 
af te breken, zit bij onze studenten 
voortaan ingebakken in hun opleiding 
en dat is een ongelofelijke troef voor 
de toekomst. Hartverwarmende zorg 
in dialoog met de zorgvrager en steeds 
vanuit een ethisch perspectief, vanuit 
de ambitie dat de patiënt daar als 
mens beter van wordt, is de rode draad 
door onze opleiding.” 

“Onze ambitie is niet om verpleegkun-
digen op te leiden die enkel de juiste, 
veilige zorg kunnen toedienen. We 

willen mensen het werkveld insturen 
die het verschil kunnen maken. Die 
echt kunnen luisteren en mensen 
echt in hun zorgvraag kunnen en 
willen begrijpen. De relatie tussen 
de zorgverlener en de zorgontvanger 
en zijn onmiddellijke omgeving is de 
basis van onze opleiding”, zegt Nancy 
 Boucquez. “Technologie, zorgpro-
cessen en -producten veranderen 
voortdurend. Het ondersteunt 
zorgverleners om maximaal tijd te 
nemen voor de  zorgontvanger en zijn 
omgeving.  Goede, ethisch verant-
woorde zorg toedienen, vanuit de 
ambitie dat de patiënt daar als mens 
beter van wordt, is de rode draad 
door onze opleiding. Heel wat van de 
noodzakelijke theoretische kennis, 
die in dit studiegebied aan bod komt, 
kunnen studenten achter hun bureau 
verwerven. Mensen leren kennen, 
naar hun vragen en bezorgdheden 
leren luisteren … dat gaat echter niet 
van achter een bureau. Ook stilstaan 
bij het eigen handelen, kijken naar 
zichzelf en levenslang bijleren is 
essentieel. In sTimul zorg-ethisch lab 
ondersteunen we studenten hierin.”

Hoe dan wel?
“Patiëntenparticipatie is een belangrijk 
onderdeel van de opleiding. Uit eigen 
onderzoek weten we dat patiënten in 
de les betrekken en nieuw opgedane 
theoretische kennis meteen toetsen 
aan de realiteit, heel beklijvend is. 
Plots krijgt de theorie immers een 
menselijk gelaat. Jonge mensen leren 
op die manier ook dat er naast de 
basisregels steevast veel individu-
gebonden varianten zijn.”

Je kan studenten echter niet alles op 
echte mensen laten uitproberen. 
“Uiteraard niet, daarom investeren we 
fors in technologische hulpmiddelen. 
Zorg toedienen aan een echte patiënt, 
zal je nooit 100% kunnen evenaren via 

De zorgsector schreeuwt om goed opgeleide, competente en 
creatieve werknemers. Werken in de zorg is gevarieerd, boeiend, 
en biedt ook heel veel toekomstmogelijkheden. Het studiegebied 
gezondheidszorg bestaat uit zes verschillende bacheloropleidingen 
die elk vanuit hun invalshoek bijdragen aan meer gezondheid en 
welzijn in onze maatschappij. 

Studiegebieddirecteur  gezondheidszorg, verpleegkunde, vroedkunde
N A N CY B O U C Q U E Z

D E  T U S S E N S C H OT T E N 
N E E R H A L E N  E N  S A M E N W E R K E N
-

“De bereidheid om 
de schotten tussen de 

disciplines af te breken, 
zit bij onze studenten 

voortaan ingebakken en 
dat is een ongelofelijke 

troef voor de toekomst.”
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“Een patiënt 
leer je niet enkel 
en alleen via een 

cursus begrijpen.”

Beroepen waarin je je geen fouten 
kan veroorloven.
“Precies. Als een boekhouder op zijn 
eerste werkdag een boekhoudkundige 
analyse moet maken, zal er een super-
visor zijn die zijn werk controleert. Als 
een patiënt op de eerste werkdag van 
een verpleegkundige een hartinfarct 
doet, dan heeft de verpleegkundige 
enkele minuten de tijd om de juiste 
beslissingen te nemen. Het betreft im-
mers een levensbedreigende situatie. 
Om te voldoen aan de vele eisen en 
vele stagekansen, duurt de bachelor-
opleiding verpleegkunde vier jaar.”

Vandaar ook dat werken in de zorg 
niet iedereen gegeven is.
“Zoals voor veel beroepen gaat het om 
een gedreven, intrinsieke motivatie. We 
hechten daarom tijdens de opleiding 
ook veel belang aan de zorg voor de 
zorgverlener. Als je je als zorgverlener 
niet goed in je vel voelt, dan kan je 
ook geen kwalitatieve hulp bieden 
aan anderen. Met de zorgvraag die op 
ons afkomt, is het de uitdaging om de 
beschikbare verpleegkundigen een 
carrière lang optimaal te kunnen in-
zetten. Om die reden brengen we onze 
studenten ook ondernemingszin bij.”

Ondernemingszin?
“Inzetten op innovatief denken, crea-
tiviteit en grenzen verleggen is geen ex-
clusiviteit van bedrijfsrichtingen. Het is 
een manier om oplossingen te zoeken 
die misschien minder evident zijn maar 
die het zorgproces kunnen verbeteren. 
Zorgprofessionals zitten vaak in een 
routine, terwijl studenten met een fris-
se blik en onbevangen mogelijkheden 
kijken. Daarom is de kruisbestuiving 
met een opleiding zoals zorgtechnolo-
gie ook zo interessant. In ons Zorglab 
faciliteren we de samenwerking tussen 
techniek- en zorgstudenten om voor 
individuele zorgontvangers concrete 
oplossingen te zoeken en theoretische 
proefmodellen uit te proberen. Een 
leerpiste waar nog heel wat mogelijk-
heden te ontdekken zijn.”

de technologie maar we hebben ook 
wat dat betreft enorme stappen gezet. 
Onze studenten oefenen levensechte 
situaties in ons simulatielab via ‘high 
fidelity patiënt simulation’. Dat zijn 
hoogtechnologische poppen waarbij 
we een scenario kunnen opstarten. 
Studenten moeten dan op de juiste 
manier ingrijpen. Vanuit de regiekamer 
kan de docent bijsturen of complica-
ties introduceren. De simulatiesessies 
worden integraal gefilmd, waardoor 
er nadien uitgebreide feedback en re-
flectie mogelijk is. Dit is een gigantisch 
dankbaar werkinstrument. We hebben 
dit trouwens dit jaar nog versterkt met 
een ‘immersive room’ waar studen-
ten volledig in een real-life situatie 
ondergedompeld worden. Dit gebeurt 
via 3D-projectie, geluid-, geur-, licht-, 
rook- en windsimulatie. Op die manier 
kunnen we ieder hulpverleningsscena-
rio nabootsen.”
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VO CA B
woordenlijst

afstandsonderwijs 
VIVES biedt jou de 
mogelijkheid om, onder 
deskundige begeleiding, 
een volwaardig bachelor-
diploma te behalen terwijl 
je studeren met werk, 
gezin of een andere studie 
combineert. Voor bepaalde 
opleidingen zijn er wel nog 
vaste contactmomenten 
voorzien. VIVES biedt deze 
leerroute aan voor heel veel 
opleidingen en afstudeer-
richtingen.

bachelor-na-bachelor
Een bachelor-na-bachelor, 
kortweg banaba, is een ver-
dere specialisatie, meestal 
aansluitend op je basisoplei-
ding en omvat ten minste 60 
studiepunten. Elke banaba 
heeft specifieke toelatings-
voorwaarden.

dagonderwijs 
In het dagonderwijs krijg 
je praktijkgerichte lessen 
van bekwame lectoren. 
Zo word je geleidelijk aan 
voorbereid op je rol in de 
arbeidsmarkt. Lessen 
worden steeds afgewisseld 
met stages en projectwerk. 
Naarmate je opleiding vor-
dert, krijg je meer vrijheid 
om dingen in eigen handen 
te nemen.

duaal leren
Duaal leren houdt in 
dat je naast leren op de 
hogeschool, ook leert op de 
werkvloer. Zo krijg je een 
brede vorming in combina-
tie met een ruime opleiding 
in het werkveld. Concreet 
betekent dit dat je vanaf 
het eerste jaar, in een orga-
nisatie aan de slag gaat. 

flexibilisering 
VIVES gaat voluit voor flexi-
bel hoger onderwijs. Pro-
gramma’s staan wel netjes 
uitgetekend als modeltra-
jecten in drie bachelorja-
ren, maar in de praktijk ben 
je niet steeds gebonden 
aan die vaste structuur. Je 
kan opleidingsonderdelen 
uit verschillende fasen – 
indien haalbaar – combi-
neren. Een opleiding kan 
echter wel bepalen dat 
sommige opleidingson-
derdelen in een logische 
volgorde afgewerkt moeten 
worden. 

opencampusdag/infodag
Tijdens de opencampus-
dagen heb je de kans om 
je toekomstige campus en 
vaklokalen te bezoeken, om 
een kijkje te nemen op die 
plaatsen die elk van onze 
campussen zo bijzonder 

maken, zoals de aula’s en 
auditoria, de praktijklabs, 
het studentenrestaurant, 
de bibliotheek en om de 
boeken en cursussen van je 
toekomstige opleiding in te 
kijken. Tijdens de infodag 
vind je op de stands van de 
verschillende opleidingen 
docenten en studenten 
die je graag alle informatie 
geven over hun opleiding. 
Uiteraard kun je op dat mo-
ment ook op elke campus 
terecht voor vragen over 
studiebegeleiding, stu-
diekeuze, informatie over 
financiering, op kot gaan, 
examens en vrijstellingen ...

openlesdagen
Een openlesdag geeft je 
de kans om lessen aan de 
hogeschool bij te wonen. Je 
volgt samen met de hoge-
schoolstudenten les. Op die 
manier kan je de sfeer op 
onze campussen opsnui-
ven, ontdek je hoe het voelt 
om een les mee te volgen 
in het hoger onderwijs en 
ervaar je het leven op de 
campus.

postgraduaat
Een postgraduaat is een 
opleiding ingericht door 
hogescholen en univer-
siteiten van minstens 

twintig studiepunten. Deze 
opleiding volgt op een 
bachelor- of masterop-
leiding en geeft recht op 
een postgraduaatsgetuig-
schrift. Bedoeling is verdere 
professionele vorming en 
verbreding of verdieping 
van de reeds verworven 
competenties. 

schakelprogramma
Een schakelprogramma 
is bedoeld voor studenten 
die een diploma profes-
sionele bachelor behaald 
hebben en een masterop-
leiding willen starten. Het 
omvat ten hoogste negentig 
studiepunten. De juiste 
omvang hangt af van de 
vooropleiding die je volgde 
en de gekozen master. 
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“Werken en studeren combineren is niet evident, 
dat moet ik toegeven. Er komt behoorlijk wat 

zelfdiscipline bij kijken.”

“Momenteel volg ik verpleegkunde, een 
studie die ik via afstandsonderwijs doe, 
wat inhoudt dat ik wekelijks maar één 
keer in de lessen aanwezig moet zijn. 
Ik woon op een appartement in Namen, 
omdat ik er bij het vrouwenbasketbal-
team Namur Capitale speel. Aange-

zien we met die ploeg in de EuroCup 
spelen, vraagt dit heel wat van mijn 
aandacht: tot eind december spelen we 
twee matchen per week én trainen we 
tweemaal per dag. En dat moet ik zien 
te combineren met studeren (lacht). 
Dat lukt, maar evident is het natuurlijk 
niet. Gelukkig krijg ik veel hulp van mijn 
trajectbegeleider. Als topsporter is een 
goeie studiebegeleiding van cruciaal 
belang voor een vlotte combinatie van 
studeren en topsport. Momenteel zet ik 
alles op een professionele basketbal-
carrière, maar iedereen weet natuurlijk 
dat er voor ons geen lange loopbaan is 
weggelegd. Daarom wil ik een diploma 
als verpleegkundige. Met wat geluk heb 
ik nog tien goede jaren om te basketten, 
dus moet ik al aan de periode daarna 
denken. En dan nog: basket is een 
sport waarin er snel iets kan gebeuren 
waardoor je carrière erop zit – een 
ernstige blessure bijvoorbeeld. Waarom 
verpleegkunde? Aangezien ik graag met 
mensen werk en hen help, was de keuze 
snel gemaakt. Zeker omdat ik nu ook 
sneller mijn collega-sporters kan hel-
pen als er iets zou gebeuren. Mijn grote 
droom zijn de Olympische Spelen. Ik 
ben dit jaar met de Belgian Cats mogen 
meegaan naar het Europees kampioen-
schap als reserve. Ik hoor er nu dus al 
een klein beetje bij, maar uiteraard wil 
ik er ook mijn kansen krijgen. Daarvoor 
zet ik nu alles op alles.” 

“Met wat geluk heb ik 
nog tien goede jaren om 

te basketten.”

P O R T R E TP O R T R E T

“Momenteel werk ik als architect- 
assistent op een architectenbureau, 
maar dan als werkstudent. Dat wil 
zeggen dat ik daarnaast deeltijds 
naar school ga. Die keuze was vooral 
het gevolg van een moeilijk persoon-
lijk moment – een soort van burn-out 
zeg maar. Die heeft mij ertoe aangezet 
loopbaanbegeleiding aan te vragen, 
via de organisatie Sterk op je Werk. 
Daar kwam uit dat mijn interesses 
vooral bij de gezondheidszorg lagen, 
waarna ik in die richting een opleiding 
ben beginnen zoeken. Arts of verple-
ger kon ik al elimineren, aangezien 
ik niet tegen bloed kan (lacht). Het is 
uiteindelijk bachelor in de ergothera-
pie aan VIVES geworden, in combina-
tie met mijn huidige werk dat ik dan 
deeltijds doe dankzij tijdskrediet.  
Werken en studeren combineren is 
niet evident, dat moet ik toegeven. Er 
komt behoorlijk wat zelfdiscipline bij 
kijken: na een dag op kantoor moet ik 
vaak ’s avonds nog aan de slag met de 
taken die we krijgen of met voorbe-
reidingen voor de komende lesdag. 
Nu combineer ik halve dagen werk 
met halve dagen school. Momenteel 
reserveer ik ook de volledige zaterdag 
voor mijn lessen. Ik heb wel het geluk 
dat mijn werkgever heel veel begrip 
heeft voor mijn situatie én mij heeft 
toegelaten mijn werkvolume terug te 
schroeven.”

heroriënteren
M AT T H I A S  M A E R E
bachelor in de ergotherapie
-

Beseffen dat je er nog niet 
helemaal klaar voor bent: 
het kan iedereen  overkomen. 
Zo ook Matthias, die een 
volledig nieuwe weg is inge-
slagen bij VIVES.

topsporter
S E R E N A- LY N N  G E L D O F
bachelor in de verpleegkunde
-

Een bacheloropleiding combineren met een sportieve carrière … 
Weinigen zullen het Serena-Lynn, speelster bij de Belgian Cats, 
nadoen. Niet evident, maar als topsporter bij onze nationale 
vrouwenploeg basketbal,  ga je nu eenmaal voor hoge doelen. 
En in haar geval mag je dit erg letterlijk nemen.
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“Ik heb destijds gekozen voor de 
bachelor ergotherapie omdat ik zocht 
naar 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 ervaren. 
Door daar aan mee te werken, vind 
ik dat ik iets heel actiefs en nuttigs 
voor de samenleving kan doen. Ik 
heb dan ook heel weinig andere 
sociale opleidingen overwogen. Of de 
opleiding mij geboden heeft wat ik er 
van verwacht had? Goh, in het begin 
was ik daar niet zo zeker van, maar 
gaandeweg besefte ik dat ergothera-
pie je echt vormt en je als persoon op 
een bepaalde manier in het leven zet. 
Achteraf bekeken ben ik heel tevreden 
over hoe die opleiding mij als persoon 
én professional 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 die ergotherapie 
aanboden afgeschuimd – ik heb daar 
echt mijn tijd voor genomen. Bij VIVES 
had ik achteraf het beste gevoel, zeker 
omdat ik onmiddellijk een gesprek 
met het opleidingshoofd kon hebben. 

Je moet weten dat ik een visuele be-
perking heb, en die persoon heeft mij 
in dat gesprek op een positieve ma-
nier geconfronteerd met de realiteit: 
VIVES zou mij daar in ondersteunen. 
Ze gingen er met andere woorden niet 
licht en ontwijkend over, 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 voorkeursbehandeling 

kreeg: uiteindelijk moet iedereen met 
dezelfde – of in mijn geval net iets 
meer – inspanningen de meet zien 
te halen, én als student wordt van je 
verwacht dat je ondernemend uit de 
hoek komt. Ik kreeg de ondersteuning 
die voor mij een wereld van verschil 
heeft gemaakt. Binnen VIVES was het 
aan mij. Wat niet wegneemt dat de 
docenten zoveel als mogelijk rekening 
hielden met mijn slechtziendheid.”

oud-student
S I L K E 
VA N D E R  M A S S E N 
bachelor in de  
ergotherapie

-

Silke Vermassen studeerde 
destijds – na aanpassingen 
omwille van haar visuele 
beperking – succesvol af 
als ergotherapeute. Onder-
tussen staat ze met beide 
voeten volop in het werkveld 
en komt haar ervaring die 
ze heeft opgedaan bij VIVES 
haar heel goed van pas. 

“Voor de keuze waar ik zou studeren ben 
ik niet over één nacht ijs gegaan. 

Ik heb er echt mijn tijd voor genomen.”

“Ik had in 2010 al de opleiding verpleeg-
kunde afgewerkt, maar op een bepaald 
moment zat ik met Artsen Zonder 
Grenzen op missie in het buitenland. 
Daar werd me tot tweemaal toe 
gevraagd te helpen bij een vroedkun-
dig probleem, wat ik echter niet kon 
omdat ik de knowhow miste. Op dat 
moment – we schrijven 2016 – heb ik 
besloten om mijn kennis en expertise 
te verbreden en te verdiepen door in 
België vroedkunde te gaan studeren 
via afstandsonderwijs. Eenmaal 
afgestudeerd, zou ik dan ook graag 
blijven focussen op vroedkunde in het 
buitenland omdat ik het gevoel heb dat 
ik daar echt het verschil kan maken. De 
combinatie van werken en studeren 
lukt vrij aardig, vooral omdat ik intussen 
ben overgeschakeld op interimwerk 
– dat maakte alles meer behapbaar. 
Maar het blijft natuurlijk wel flink wat 
zelfdiscipline vragen om met je studies 
bij te blijven – nu, dat zag ik net als een 
voordeel: je krijgt gewoon de kans om 
zelf je studieschema op te stellen. Ook 
de kwestie dat je je medestudenten 
in afstandsonderwijs niet vaak te zien 
krijgt, hebben we mooi opgelost: de 
groep hangt heel mooi aan elkaar, we 
hebben ook een eigen Facebook-pagina 
opgericht. Binnen het afstandsonder-
wijs bestaat er trouwens een andere 
band met de docenten dan binnen 
dagonderwijs. Ondanks het feit dat we 
ze minder vaak zien, zijn ze toch erg 
bereikbaar. Ze vormen een belangrijke 
steun voor ons want zonder hun hulp 
was deze opleiding niet mogelijk. Waar-
om VIVES? Ik was eigenlijk gewoon op 
zoek naar een hogeschool in de buurt 
die afstandsonderwijs aanbood (lacht). 
Maar voor alle duidelijkheid: ik ben wel 
héél tevreden over mijn keuze.”

afstandsonderwijs
D R I E S  V E R M A E L E N
bachelor vroedkunde

-

“Het blijft wel flink wat 
zelfdiscipline vragen om met 
je studies bij te blijven.”

VIVES is koploper in onderwijs op afstand. 
Een ideale oplossing voor als je werk of gezin met 
je studie wil combineren. Onderwijs op maat dus. 
Er zijn op dit moment al meer dan 2000 studenten 
die op afstand studeren. 

P O R T R E TP O R T R E T
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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
St.-Jozefstraat 1
050 23 10 30
campus.torhout@vives.be 

vives.be

ONLINE ON CAMPUS

1 www.vives.be/inschrijven

2 registreren

3 OKdefinitief inschrijven

5 je ontvangt thuis

4 indentiteitskaart

· identiteitskaart
· pasfoto

UPLOADING

2 ik kom inschrijven 
op de campus

1 thuis registreren
www.vives.be
/inschrijven

1 registreren

3 OKinschrijven

4 breng je identiteitskaart mee

MAIL

FACTUUR

€

STUDENTEN-
KAART

5 laat je pasfoto nemen

6 je ontvangt meteen

FACTUUR

€

STUDENTEN-
KAART

sneller

I N S C H R I J V E N
Je kunt je volledig online inschrijven of langskomen 

op één van onze campussen. Indien je langskomt, maak je het jezelf 
een stuk gemakkelijker als je vooraf online registreert. 

WAT I K  Z E K E R 
N O G  M O E T V R AG E N 

A A N  V I V E S

Stuur al jouw vragen over studeren aan VIVES naar info@vives.be

N O T I T I E S



WELKOM
Wil je onze campussen eens bezoeken? Of wil je graag een 
openlesdag meevolgen? Scan de QR-code hieronder en wij 

houden je op de hoogte van al onze info- en ontmoetingsdagen.

BEETJE ONGEDULDIG?

Ga dan naar infodag.vives.be waar je 
24/7 proeflessen kan meevolgen, projecten en getuigenissen 

van studenten kan bekijken, cursussen kan inkijken …

Onze andere opleidingen leren kennen?
Vraag jouw brochure aan op info@vives.be.

meer info 
www.vives.be  /  www.facebook.com/viveshogeschool  /  infodag.vives.be

#VERYVIVES   

D E S I G N  YO U R  F U T U R E

B AC H E LO R O P L E I D I N G E N
maatschappelijke veiligheid
orthopedagogie
sociaal werk
toegepaste psychologie

G R A D UA ATS O P L E I D I N G E N
maatschappelijk werk
orthopedagogische begeleiding
sociaalcultureel werk

ST U D I E G E B I E D 
S O C I A A L-AG O G I S C H
W E R K
_

ST U D I E G E B I E D 
O N D E R W I J S
_

D E S I G N  YO U R  F U T U R E

E D U CAT I E V E B AC H E LO R O P L E I D I N G E N
kleuteronderwijs
lager onderwijs
secundair onderwijs

D E S I G N  YO U R  F U T U R E

B AC H E LO R O P L E I D I N G E N
agro- en biotechnologie

agro-industrie
biotechnologie
dierenzorg
groenmanagement
landbouw
voedingstechnologie

G R A D UA ATS O P L E I D I N G
productiebeheer land- en tuinbouw

ST U D I E G E B I E D 
B I OT E C H N I E K
_

D E S I G N  YO U R  F U T U R E

B AC H E LO R O P L E I D I N G E N
autotechnologie
bouw
ecotechnologie
elektromechanica
elektronica-ICT
energietechnologie
luchtvaart
ontwerp- en productietechnologie
zorgtechnologie

G R A D UA ATS O P L E I D I N G E N
elektromechanische systemen
hernieuwbare energiesystemen
HVAC-systemen
industriële informatica
Internet of Things
productiebeheer maakindustrie
voertuigtechnieken

ST U D I E G E B I E D 
I N D U ST R I Ë L E
W E T E N S C H A P P E N
E N  T E C H N O LO G I E
_

D E S I G N  YO U R  F U T U R E

B AC H E LO R O P L E I D I N G E N
bedrijfsmanagement
bedrijfsmanagement tri-diplomering
Business Management (English programme)
hotelmanagement
Hotel Management (English programme)
organisatie en management
toegepaste informatica
toerisme en recreatiemanagement
wellbeing- en vitaliteitsmanagement

G R A D UA ATS O P L E I D I N G E N
Accounting Administration
HR-support
logies-, restaurant- en cateringmanagement
marketing
marketing- en communicatiesupport
programmeren
systeem- en netwerkbeheer
verkeerskunde en mobiliteit
winkelmanagement

ST U D I E G E B I E D 
HANDELSWETENSCHAPPEN 
EN BEDRIJFSKUNDE
_

DATA INFODAGEN


