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Niemand 
studeert zomaar. 
En al zeker niet 
in het hoger 
onderwijs. 

Neen, studeren doe je 
gericht. Om je verder 
te ontplooien, voor een 
nieuwe job, voor meer 
werkzekerheid. Of je 
nu al werkt of niet, wie 
studeert, wil resultaat. 
Punt aan de lijn!

En da’s exact wat 
werkplekleren nastreeft: 
een maximaal resultaat 
haal je door theorie en 
praktijk op één lijn te 
zetten. Zo leer je de knepen 
van het vak op de werkvloer 
en op school. Dat zijn de 
graduaatsopleidingen van 
HOGENT ten voeten uit.

Want studeren aan 
HOGENT gaat niet alleen 
over wat er in de boeken 
staat. Het gaat ook over 
wat jij van die boeken vindt. 
Niet enkel over correcte 
antwoorden, maar over de 
juiste vragen stellen. Niet 
enkel over onze wijsheid, 
maar jouw eigenwijsheid.

Als je dus vraagt: ‘waarom 
een graduaat aan 
HOGENT?’ Wel daarom! 
Omdat je behalve een 
stevige vakopleiding, 
ook een future proof-
attitude meekrijgt.

Studeren 
doe je niet 
zomaar.

Koen Goethals,
Algemeen directeur 
HOGENT.

Ga  
ervoor!
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Je overweegt een 
HBO5-opleiding in 
de verpleegkunde te 
volgen? Maar je weet 
niet zeker of het wel 
iets voor jou is? Of het 
past bij je kwaliteiten, 
verwachtingen en 
persoonlijkheid?

Je komt terecht in een 
heel divers publiek. 
Zowel wat afkomst, 
leeftijd als vooropleiding 
betreft. Dat maakt de 
studie extra boeiend! 

Een specifieke 
vooropleiding volgen is niet 
nodig. De leerstof is immers 
zodanig gedifferentieerd 
dat iedereen dezelfde 
kansen krijgt. De focus ligt 
op jouw zelfontplooiing.

Match ik met de 
HBO5-opleiding 
verpleegkunde?
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Je bent 
gebeten 
door zorg. 

Rondwandelen in 
de gangen van een 
ziekenhuis? Jij doet niets 
liever. Voor jou is het 
geen doolhof, maar een 
zalige werkplek.

Jij verkiest graag een 
kraakwitte schort boven 
een hippe jumpsuit, 
gescheurde jeans of chic 
mantelpakje.

Iemand een kwaaltje? 
Jij weet meteen raad en 
haalt er onmiddellijk je 
huisapotheek bij.

Je bent op zoek naar een job 
waarbij je én je hoofd én 
je handen kan gebruiken, 
maar waarbij je vooral je 
hart laat spreken. 

’s Avonds werken? Of 
tijdens de weekends? 
Dat schrikt je niet af.

Je hecht veel belang 
aan werkzekerheid. 

Check 't af!

Heb je heel wat kunnen afvinken? 
Dan is deze opleiding beslist iets 
voor jou. 

Jij bent een 
mensenmens. 
Zoveel is zeker.

Vrienden en kennissen merken 
meteen hoe groot jouw 
verantwoordelijkheidsgevoel is.

Flexibiliteit, 
empathie en 
zorgzaamheid 
zijn grote 
troeven van jou.
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Als verpleegkundige zorg 
je voor zorgvragers. Je 
doet er alles aan om hen 
fysiek beter te maken. 
Maar ook om hun leven 
draaglijker en aangenamer 
te maken. Daarnaast 
ben je hun mentale 
steun en toeverlaat. 
Een rol die je zeker niet 
mag onderschatten.

Wat staat er je als 
verpleegkundige 
nog te wachten?

 ۜ Je werkt in een steeds 
veranderende omgeving. 
Daarom wordt van jou 
verwacht dat je flexibel 
bent, polyvalent en 
breed inzetbaar.

 ۜ De zorgsector evolueert. 
De preventieve en 
palliatieve zorg neemt 
toe. En er is meer zorg 
nodig voor chronische 
aandoeningen. In 
elk geval: zorg op 
maat staat voorop.

 ۜ Je stimuleert 
ook zelfzorg bij je 
zorgvragers, waardoor 
ze meer eigenwaarde, 
zelfstandigheid en 
zelfvertrouwen krijgen.

 ۜ Je ondersteunt 
mantelzorg. 

 ۜ Je zet je in voor intense 
curatieve zorg - van 
cure naar care.

 ۜ Je moet de nodige 
kennis opdoen maar ook 
vaardigheden aanleren 
en een bepaalde 
attitude aankweken.

De opleiding.

Een HBO5-opleiding in de 
verpleegkunde is niet voor 
iedereen weggelegd. Je moet de 
zorgsector echt in je hart dragen.
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Deze studie bereidt je 
voor op het beroep van 
verpleegkundige. Het is 
een sterk praktijkgerichte 
opleiding. Tijdens de 
praktijklessen werken 
we bewust met kleine 
klasgroepen. Dat bevordert 
de interactie tussen 
cursist en leerkracht. 
Je krijgt ook theorie 
met grote studieroutes 
die zijn opgesplitst in 
kleinere hoofdstukken. 

De opleiding duurt drie 
studiejaren. Die jaren 
worden verdeeld over vijf 
modules. In elke module 
wissel je les af met stage. 
Die stage omvat de helft 
van de opleiding. Door 
op de werkplaats te leren 
proef je van het echte 
professionele leven en ben 
je goed voorbereid op het 
werk als verpleegkundige.

Als je slaagt voor alle 
modules ontvang je het 
diploma gegradueerde in 
de verpleegkunde. Zodra je 
je diploma op zak hebt, krijg 
je de Europees erkende 
titel van verpleegkundige 
die verantwoordelijk is voor 
de algemene zorg. Je zal 
met open armen worden 
ontvangen in de zorgsector. 
Want het beroep van 
verpleegkundige biedt 
grote werkzekerheid.

Modulair 
leertraject

 ۜ De opleiding bestaat 
uit vijf modules. Module 
1 tot 4 omvat achttien 
weken (één semester). 
Module 5 omvat 36 
weken (twee semesters). 

 ۜ Na elke geslaagde 
module ontvang je 
een deelcertificaat.

 ۜ Stop je een tijdje met 
studeren? Dan blijven 
je deelcertificaten 
onbeperkt geldig.

 ۜ Was je vooraf gestart met 
een bacheloropleiding 
en maakte je de overstap 
naar de HBO5? Dan 
kan je vrijstellingen 
aanvragen voor 
competenties die je 
reeds behaalde.

 ۜ Je kan zowel in 
september als in 
februari starten met 
deze opleiding.

Hoe is de 
opleiding 
opgebouwd?
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Zodra je alle 
modules succesvol 
hebt afgerond, 
behaal je je diploma 
van gegradueerd 
verpleegkundige. 
Beslist een diploma 
om trots op te zijn!

Module 5
(enkel na module 3 en 4)
Toegepaste verpleegkunde.  
Hier maak je een keuze tussen:

 ۜ algemene verpleegkunde
 ۜ geestelijke gezondheidszorg
 ۜ ouderenzorg
 ۜ thuiszorg
 ۜ zorg voor mensen met 
een beperking

Module 4
Oriëntatie ouderenzorg en 
geestelijke gezondheidszorg

Module 2
Verpleegkundige basiszorg

Module 1
Initiatie 
verpleegkunde

Module 3
Oriëntatie algemene 
gezondheidszorg

Opbouw modules 
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Toelatings-
voorwaarden.

De HBO5-opleiding in 
de verpleegkunde biedt 
je een grote vrijheid 
om aan je toekomst 
te bouwen. Daarnaast 
krijg je alle kansen 
om je persoonlijkheid 
te ontwikkelen.

Toch zijn er een aantal 
toelatingsvoorwaarden 
waaraan je moet voldoen 
voordat je aan deze studie 
kan beginnen. We zetten 
ze hieronder op een rijtje.

Als je over een diploma 
secundair onderwijs 
beschikt, zal je één van 
volgende richtingen 
gevolgd hebben:

• ASO
• KSO
• TSO
• BSO (derde leerjaar, 

derde graad)

Als je geen diploma 
secundair onderwijs 
noch getuigschrift 
hebt, moet je:
tenminste over een 
studiegetuigschrift van de 
derde graad en het tweede 
leerjaar BSO beschikken.

Als je niet over een 
diploma secundair 
onderwijs beschikt, 
moet je:

• minimum 18 jaar zijn
• je leerplicht hebben 

volbracht
• slagen voor de 

toelatingsproef

Als je aan één van 
bovenstaande voorwaarden 
voldoet, kan je starten 
met de HBO5-opleiding 
in de verpleegkunde. 
Wedden dat er een 
boeiende, nieuwe wereld 
voor jou zal opengaan?
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Studeren 
via VDAB en 
Project 600.
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Partner VDAB
Je kan deze opleiding 
ook volgen als 
werkzoekende via VDAB. 
Je werkloosheidsuitkering 
kan je gewoon behouden. 
Hiervoor moet je 
wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen: 

 ۜ slagen in een 
screeningtest

 ۜ ingeschreven zijn bij de 
VDAB als niet-werkende 
werkzoekende

 ۜ bereid zijn om voltijds 
een dagopleiding 
te volgen

 ۜ momenteel geen 
beroepsinschakeltijd 
doorlopen

 ۜ twee jaar geleden 
de schoolbanken 
verlaten hebben 
(uitzondering: voor een 
studie secundair-na-
secundair volstaat het 
dat je minstens een 
jaar de schoolbanken 
verlaten hebt)

 ۜ niet in het bezit zijn 
van een diploma of 
getuigschrift hoger 
onderwijs (of je hebt 
wel een diploma of 
getuigschrift hoger 
onderwijs, maar je 
beantwoordt aan 
bepaalde voorwaarden, 
zie website VDAB)

Meer info vind je op: 
vdab.be/opleidingen/
diplomaviavdab.shtml

Project 600
Je werkt als zorgkundige 
maar wil je graag 
heroriënteren en een 
HBO5-opleiding in de 
verpleegkunde volgen? 
Je wil verder studeren en 
toch je loon behouden? 
Dat kan via Project 600 als 
je voldoet aan volgende 
voorwaarden:

 ۜ Je bent werknemer 
binnen de sectoren 
van het paritair 
comité voor de 
gezondheidsinrichtingen 
en -diensten.

 ۜ Je werkt minimaal 
drie jaar in de vijf jaar 
voor het aanvatten 
van de opleiding.

 ۜ Je slaagt in een 
selectietest.

Meer info: fe-bi.org/nl/
ifg/opleidingsproject-
voor-verpleegkundigen-
project-600
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Praktijk.
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Voor deze studie hechten 
we veel belang aan 
praktijkervaring. Daarom 
maakt de stage een 
belangrijk deel uit van 
jouw opleiding. Zo maak 
je kennis met het reilen 
en zeilen van de job als 
verpleegkundige.

 ۜ Je bereidt je voor op de 
stage door te oefenen 
met simulatiepoppen in 
een skills lab.

 ۜ Tijdens je stage zet je 
kennis om in de praktijk. 
Je oefent de aangeleerde 
competenties verder 
in een realistische 
werksituatie. Zo 
ontwikkel je de nodige 
vaardigheden en 
professionele attitudes 
en groei je uit tot 
een competente 
verpleegkundige. 

 ۜ We zetten sterk 
in op intensieve 
stagebegeleiding. De 
stagebegeleider komt 
wekelijks met jou 
samenwerken. Samen 
voer je verpleegkundige 
zorgen uit. Nadien krijg je 
duidelijke feedback. 

 ۜ Op elke stageplaats krijg 
je ondersteuning van 
stagementoren. Dat zijn 
stuk voor stuk ervaren 
verpleegkundigen die 
jou heel wat zullen 
bijbrengen.

 ۜ Als verpleegkundige 
moet je overal inzetbaar 
zijn. Daarom kiezen we 
de stageplaatsen heel 
zorgvuldig uit. 

 ۜ Naarmate je 
leerproces vordert, 
doorloop je meerdere 
domeinen binnen de 
verpleegkunde. Zo kom 
je terecht in ziekenhuizen, 
woonzorgcentra, 
instellingen 
voor geestelijke 
gezondheidszorg, … 
Je maakt kennis met 
thuisverpleegkunde en 
instellingen met een heel 
specifieke zorgverlening 
zoals bijvoorbeeld de 
palliatieve zorg, zorg 
voor mensen met een 
beperking …

 ۜ Tijdens de laatste module 
kan je je verder verdiepen 
in een bepaald domein. 
We stemmen jouw 
stageplaatsen hierop af.

Stage maakt een 
belangrijk deel uit  
van de opleiding.
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Waarom deze  
opleiding?
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Onze  
troeven.

1.
Je kan rekenen op een heel 
persoonlijke benadering 
tijdens je studies.

2.
Zodra je je diploma op zak 
hebt, krijg je een boeiende 
job vol uitdagingen en 
afwisseling. Geen enkele 
dag zal dezelfde zijn!

3.
Heb je een gezonde 
ambitie? Dan zijn er altijd 
doorgroeimogelijkheden.

4.
Je wordt opgeleid voor een 
belangrijke kerndiscipline 
in de gezondheidszorg.

5.
Vesalius Verpleegkunde 
biedt je heel duidelijke 
leermiddelen. Dat vergroot 
de kans op slagen.

6.
Dankzij de goede 
voorbereiding op het 
werkveld word je volledig 
klaargestoomd voor het 
professionele leven.

7.
Vesalius Verpleegkunde 
hecht veel belang aan 
bedside-begeleiding en 
coaching, kwalitatieve 
studiebegeleiding en 
taalondersteuning.

8.
Dankzij een permanente 
evaluatie weet je meteen 
waar je staat en krijg 
je een beter zicht op je 
kwaliteiten en werkpunten.

9. 
Je hoeft geen 
inschrijvingsgeld te betalen. 
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“De studies verpleegkunde 
in combinatie met een gezin 
zijn niet te onderschatten. 
Het modulair werken zorgt 
ervoor dat dit voor ons 
vlotter verloopt. Theorie 
wordt omgezet in praktijk 
tijdens lessen alsook op 
stage. Waar dan eveneens 
telkens een aangename 
sfeer heerst tussen de 
stagebegeleiding vanuit de 
school en de student.

Als we het opnieuw zouden 
moeten doen, dan zouden 
we zeker terug kiezen voor 
Vesalius Verpleegkunde.”

Anahit Varabian  
en Charlien Polfliet,
Kortrijk
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Als gegradueerd 
verpleegkundige heb je 
talrijke mogelijkheden en kan 
je op verschillende plaatsen 
aan de slag:

 ۜ in algemene ziekenhuizen (uitgezonderd: 
materniteit, pediatrie, spoed, IZ)

 ۜ in centra voor geestelijke gezondheid 
 ۜ in de ouderenzorg
 ۜ in de thuisverpleegkunde
 ۜ in de zelfstandige thuisverpleging
 ۜ in de zorg voor personen 
met een beperking

 ۜ in wijkgezondheidscentra
 ۜ in gevangenissen
 ۜ bij consultaties
 ۜ ... 

Verder studeren? 
Ook dat is mogelijk. Via de brugopleiding 
kan je bijvoorbeeld een bachelor in 
de verpleegkunde aanvatten.

Wat na je 
diploma?
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Info.

Wanneer en hoe moet 
ik mij inschrijven?
Alle info over inschrijven vind je op onze 
website vesaliusverpleegkunde.be

Hoe groot zijn de groepen 
waarin ik terechtkom?
We proberen de klasgroep te beperken 
tot maximum 24 studenten. Voor de 
praktijkgroepen werken we bewust met 
kleinere groepen. Meestal zijn het groepen 
van ongeveer acht tot twaalf studenten. 
Op die manier kunnen we onze studenten 
alle mogelijke leerkansen geven. 

Waar volg ik les?
Je kan de opleiding volgen 
op acht campussen.

In West-Vlaanderen hebben we vestigingen 
in Brugge, Kortrijk en Oostende.  
In Oost-Vlaanderen vind je ons in Aalst, 
Deinze, Gent, Ronse en Sint-Niklaas.

Adresgegevens en bijkomende info  
(zoals bereikbaarheid, schooluren …) kan je 
raadplegen op vesaliusverpleegkunde.be

Hoeveel kost de opleiding?
Als je kiest voor een HBO5-opleiding 
verpleegkunde binnen Vesalius 
Verpleegkunde (HOGENT) krijg je heel 
wat financiële voordelen. Zo betaal je 
geen inschrijvingsgeld, enkel de kostprijs 
van kopieën, cursussen, een stagepak … 

Check onze website 
vesaliusverpleegkunde.be
Volg en like ons op  

Ongetwijfeld zit je met 
heel wat vragen. Hieronder 
vind je alle praktische 
informatie en antwoorden 
op enkele van de meest 
gestelde vragen.
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Je staat er  
niet alleen 
voor.

Heb je nood aan hulp, 
begeleiding, een 
luisterend oor? Neem 
dan contact op met de 
studiebegeleiding van 
Vesalius Verpleegkunde, 
een multidisciplinair 
team van psychologen  
en (ortho)pedagogen. 

Ons doel? Je een warme 
plek bieden. Een plek 
waar jij centraal staat 
en waar je je welkom en 
gehoord voelt. We werken 
vanuit een pluralistische 
visie en zetten maximaal 
in op gelijkwaardige 
onderwijskansen. 
Laat je dus horen. De 
begeleiding is gratis en 
iedereen is welkom. 
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Hoe kunnen  
we je helpen?

Pedagogische 
ondersteuning
Kamp je met 
leermoeilijkheden? Reken 
op onze begeleiding om 
een studiemethode te 
ontwikkelen, beter te 
leren plannen, medisch 
rekenen onder de knie te 
krijgen, enzovoort. Samen 
met jou gaan we aan de 
slag met één duidelijk 
doel: je efficiënter te 
leren studeren. En voor 
vakinhoudelijke vragen? 
Dan is studiebegeleiding 
niet de beste optie. 
Daarvoor kan je bij je 
vakleerkracht terecht. 

Ondersteuning voor 
studenten met een 
functiebeperking 
of leerstoornis
Samen met jou gaan we 
op zoek naar redelijke 
aanpassingen. Zodat 
je dezelfde leerkansen 
krijgt als iedereen.

Psychosociale 
ondersteuning
Kamp je met stress, 
faalangst of een ander 
psychosociaal probleem? 
Dan vangen we je op en 
bieden je in de eerste 
plaats een luisterend 
oor. Tijdens kortdurende 
begeleidingsgesprekken 
zoeken we samen met jou 
naar haalbare oplossingen. 
Indien nodig verwijzen 
we je door naar externe 
diensten of organisaties. 
We hanteren daarbij 
het principe van ‘zachte 
doorverwijzing’ en 
begeleiden je naar de juiste 
plaats of de juiste persoon. 

Altijd op maat
We ondersteunen je 
steeds op maat van 
jouw specifieke wensen 
en noden. Zo spreken 
we samen met jou af 
hoe vaak we elkaar 
spreken en hoe intens die 
gesprekken verlopen. 

Vertrouwen opbouwen
We hechten veel belang 
aan wederzijds vertrouwen. 
Daarom betrekken 
we je maximaal bij het 
overleg en spreken we 
samen af hoe dat moet 
verlopen. Het spreekt 
voor zich dat we geen 
persoonlijke informatie 
delen zonder jouw 
expliciete toestemming. 

Opvolging verzekerd
De studiebegeleiders 
van Vesalius vormen 
een enthousiast en 
zelfkritisch team dat 
heel nauw samenwerkt. 
Om de continuïteit te 
waarborgen, probeert 
elke studiebegeleider 
zoveel mogelijk dezelfde 
studenten op te volgen 
gedurende de volledige 
opleiding. Is een 
studiebegeleider ziek of 
niet meer beschikbaar? 
Geen probleem. Dan 
helpt een andere 
studiebegeleider je verder.

21



“Op stage maak ik  
kennis met de 
verschillende aspecten 
van het werkveld. 
De theorie wordt 
onmiddellijk toegepast. 
Wekelijks komt de 
stagebegeleider van 
Vesalius langs voor een 
bedside-begeleiding. 
Deze persoonlijke 
ondersteuning doet 
me groeien in mijn 
leerproces en dat is fijn.”

Amber De Groote,
Brugge
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Oost-Vlaanderen

Campus Aalst

Infodagen

woensdag 16 januari  13.30 tot 16.30 u.

woensdag 27 februari 15 tot 19 u.

zaterdag 29 juni 9.30 tot 12.30 u.

zaterdag 24 augustus 9.30 tot 12.30 u.

Openlesdag

woensdag 27 maart zie website

Opendeur

zaterdag 27 april 10 tot 17 u.

Campus Deinze

Infodagen

woensdag 16 januari  13.30 tot 16.30 u.

zaterdag 29 juni 9.30 tot 12.30 u.

zaterdag 24 augustus 9.30 tot 12.30 u.

Openlesdag

vrijdag 26 april 17 tot 20.30 u.

Opendeur

zaterdag 27 april 10 tot 17 u.

Campus Gent

Infodagen

woensdag 16 januari  13.30 tot 16.30 u.

woensdag 27 februari * 15 tot 19 u.

zaterdag 29 juni ** 9.30 tot 12.30 u.

zaterdag 24 augustus 9.30 tot 12.30 u.

Openlesdag

woensdag 27 maart  14 tot 18 u.

Opendeur

zaterdag 27 april ** 10 tot 17 u.

* Campus Schoonmeersen HOGENT  
** Keramiekstraat + Campus Schoonmeersen HOGENT

Infodagen.
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Campus Ronse

Infodagen

woensdag 16 januari 15.30 tot 19 u.

woensdag 19 juni 15.30 tot 19 u.

zaterdag 31 augustus 9.30 tot 12.30 u.

Openlesdag

woensdag 24 april 13.30 tot 16 u.

Opendeur

zaterdag 26 januari 9.30 tot 12.30 u.

zaterdag 8 juni 9.30 tot 12.30 u.

Campus Sint-Niklaas

Infodagen

donderdag 17 januari 16.30 tot 19.30 u.

dinsdag 28 mei 16.30 tot 19.30 u. 

zaterdag 15 juni 9.30 tot 12.30 u.

zaterdag 24 augustus 9.30 tot 12.30 u.

Opendeur

zaterdag 27 april 10 tot 17 u.

West-Vlaanderen

Campus Brugge

Infodagen

vrijdag 18 januari 17 tot 19.30 u.

zaterdag 29 juni 10 tot 16 u.

Opendeur

zaterdag 27 april 10 tot 16 u.

zondag 28 april 13 tot 16 u.

Campus Kortrijk

Infodagen

vrijdag 18 januari 17 tot 19.30 u.

vrijdag 14 juni 17 tot 19.30 u.

zaterdag 29 juni 10 tot 17 u.

Opendeur

zaterdag 16 maart 13 tot 17 u.

zondag 17 maart 13 tot 17 u.

Campus Oostende

Infodagen

vrijdag 18 januari 17 tot 19 u.

zaterdag 22 juni 10 tot 13 u.

zaterdag 29 juni 10 tot 17 u.

Opendeur

vrijdag 26 april 17 tot 20 u.

zaterdag 27 april 14 tot 17 u.
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Campus Gent 
Keramiekstraat 80 (1e verdieping)
9000 Gent
T 09 243 23 81
verpleegkunde.gent@
vesaliusverpleegkunde.be

Campus Kortrijk 
Sint-Amandsplein 15
8500 Kortrijk
T 0499 77 22 34
verpleegkunde.kortrijk@
vesaliusverpleegkunde.be 

Campus Oostende 
Leffingestraat 1
8400 Oostende
T 059 70 68 70
verpleegkunde.oostende@
vesaliusverpleegkunde.be

Campus Ronse 
Ninovestraat 169
9600 Ronse
T 0477 25 41 89
verpleegkunde.ronse@
vesaliusverpleegkunde.be

Campus Sint-Niklaas
Noordlaan 32
9100 Sint-Niklaas
T 0492 34 19 94
verpleegkunde.sint-niklaas@
vesaliusinstituut.be



hogent.be


