Nieuw in Leuven: driejarige opleiding verpleegkunde
De Erasmushogeschool en Busleyden Atheneum starten op 3 september met een nieuwe driejarige
opleiding verpleegkunde in Haasrode (Heverlee). De opleiding is zeer praktijkgericht en legt sterke
nadruk op individuele coaching. Afgestudeerden verwerven het diploma van gegradueerde
verpleegkundige.
De nood aan zorgkundigen en verpleegkundigen zal de komende jaren, ten gevolge van de
vergrijzing, spectaculair toenemen. Rust- en ziekenhuizen hebben nu al de grootste moeite om hun
vacatures in te vullen, ook in de regio Leuven. De Erasmushogschool en Busleyden Atheneum slaan
daarom de handen in elkaar om een nieuwe opleiding verpleegkunde op te starten. Op 3 september
verwelkomen zij de eerste verpleegkunde-studenten in de gebouwen van het CVO Volt in Haasrode
(Heverlee). De opleiding leidt tot het diploma van gegradueerde verpleegkundige en duurt drie jaar.
In tegenstelling tot de bacheloropleiding, die vorig academiejaar verlengd is tot vier jaar. Bovendien
is de graduaats- of HBO5-opleiding veel meer praktijkgericht.
“Praktijklessen en werkplekleren maken het leeuwendeel van de opleiding uit”, zegt Stefaan
Croonen, directeur van Busleyden Atheneum, dat al HBO5-verpleegkundigen opleidt in Mechelen en
Jette. “De studenten vertrekken al na enkele weken les op stage. Eerst in woon-zorgcentra, nadien in
ziekenhuizen. Daar worden ze heel intensief gecoacht. Elke student krijgt wekelijks een halve dag
individuele begeleiding van een leerkracht. Zo worden de verpleegkundige vaardigheden aangeleerd
en ingeoefend in een reële context, op de werkplek”.
Daarnaast moeten de studenten natuurlijk ook een stevige brok theorie verwerken. Van anatomie
over farmacologie tot medisch rekenen. Maar ook hier kunnen ze rekenen op intensieve
ondersteuning. Studenten die bijvoorbeeld moeite hebben om grotere leerstofhoeveelheden te
verwerken, krijgen individuele studiecoaching. Voor taalzwakke studenten is taalcoaching voorzien.
De evaluatie gebeurt niet via een klassiek examensysteem maar via permanente evaluatie, zodat
tussentijdse remediëring mogelijk is. Verder wordt gewerkt met kleine groepen. In een klas zitten
maximum 20 tot 25 studenten.
“De groei van de studenten staat centraal. Door hen intensief te coachen, op maat van hun
individuele mogelijkheden en noden, willen we hun slaagkansen zo groot mogelijk maken. We zullen
iedereen die talent heeft voor zorg de komende decennia immers broodnodig hebben”, zegt Stefaan
Croonen.
De opleiding omvat vier modules van een half jaar en een laatste module van een jaar. Na de eerste
twee modules (dus na één jaar studie) verwerft de student al het diploma van zorgkundige.
De opleiding start op 3 september op de campus van CVO Volt, Interleuvenlaan 5 te Haasrode
(Heverlee). Inschrijven kan via de website www.BAhbo5.be of op de info- en
inschrijvingsmomenten: 2, 3 en 4 juli van 10 tot 13 uur, 20 en 24 augustus van 14 tot 17 uur, 21
augustus van 17 tot 20 uur.
Meer info via Stefaan Croonen, tel. 015-29.01.36 of 0479-81.42.83.

