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Studenten starten vierjarige opleiding

ODISEE IS KLAAR VOOR VERNIEUWDE
OPLEIDING VERPLEEGKUNDE
Wie dit jaar start met de bacheloropleiding Verpleegkunde, zal voor het eerst een jaar langer
studeren. De professionele bacheloropleiding Verpleegkunde werd volledig vernieuwd. Niet
alleen wordt het opleidingstraject verlengd, ook het inhoudelijke curriculum wordt sterk
aangepast. Odisee is er klaar voor! Deze week starten de nieuwe studenten en is er nog een
laatste brainstorm met het werkveld over een realistische en zinvolle invulling van het aantal
stage‐uren, vooral in het laatste jaar.
De gezondheidszorg wordt steeds complexer. Er komt steeds meer technologie bij kijken, de
wetenschap staat niet stil, het werkveld wordt breder en er is een verschuiving van het ziekenhuis
naar het thuisveld. Het was dus hoog tijd om de opleiding Verpleegkunde onder de loep te nemen.
Studiegebieddirecteur Candice De Windt geeft toelichting bij de vernieuwde opleiding: “De nieuwe
studenten volgen een opleiding van vier jaar. Het aantal stage‐uren wordt verhoogd naar . .
Dat is
uur meer dan in de vroegere bacheloropleiding. In het laatste jaar is een contractstage
van
uur ingebouwd. Leren op de werkvloer is heel belangrijk voor verpleegkundigen. De
verankering van de opleiding in het werkveld is voor Odisee heel belangrijk. Daarom pasten wij het
curriculum aan in overleg met het werkveld.”
Persoonlijke talenten
“Binnen Odisee kiezen we voor een generieke opleiding zonder keuzetrajecten. Elke
verpleegkundige heeft nood aan een brede basis. Tegelijk zetten we ook hard in op persoonlijke
talenten. Via verdiepende modules, stages en projecten stellen onze leerlingen een eigen
keuzepakket samen. De keuzevakken zijn dan niet ‘psychiatrie’ of ‘geriatrie’, maar ‘medical english’
of ‘global and transcultural health’. We proberen andere focussen te leggen dan in het
basiscurriculum, zodat iedereen kan proeven van wat verpleegkunde echt is.“
Communicatievaardigheden
“Technische skills zijn belangrijk, maar teamcommunicatie en leiderschap zijn dat ook en dat wordt
al te vaak vergeten”, gaat Candice verder. “Een verpleegkundige moet kunnen organiseren,
coördineren en communiceren in gelijk welke sector en met gelijk welke partij. Er zitten dus heel
wat communicatievaardigheden in het nieuwe curriculum. Onze studenten leren ook klinisch en
kritisch redeneren. Ze leren beseffen dat plus niet altijd is. Situaties worden complexer, het
werkveld wordt breder. In het nieuwe curriculum wordt ook daar veel aandacht aan besteed.”

/

Reacties van studenten
“We merken in het hogeschoollandschap dat dit vernieuwde traject toekomstige studenten toch
wat afschrikt,” vertelt Candice. “Onze huidige studenten zijn nochtans zeer positief. Zij vinden drie
jaar te kort. De opleiding verpleegkunde is een zware opleiding en het extra jaar en de extra uren
stage geven de studenten meer ademruimte en verwerkingstijd. Dat kan het werkveld alleen ten
goede komen.”
Overleg met het werkveld
Vooral over de invulling van het vierde jaar is nog wat onduidelijkheid. Vrijdag september is er
daarom een nieuw overleg gepland tussen de hogeschool en het werkveld (woonzorgcentra,
ziekenhuizen, sociale diensten) om samen na te denken over een concrete, realistische en zinvolle
invulling van het aantal stage‐uren in het laatste jaar. Het werkveld staat open voor dit overleg,
getuige het aantal inschrijvingen over heel Vlaanderen.
Praktisch
Overleg Odisee bacheloropleiding Verpleegkunde met het werkveld:
vrijdag september van u tot u
Odisee Campus Waas, Hospitaalstraat

,

Sint‐Niklaas

Meer info (niet voor publicatie)
Candice De Windt, Studiegebieddirecteur Gezondheidszorg Odisee, tel:

‐

Mogelijke interviews, filmmateriaal
Candice De Windt, Studiegebieddirecteur Gezondheidszorg, tel:
‐
(aanwezig op
Odisee Campus Dirk Martens op woensdag en op Odisee Campus Waas op donderdag vanaf u).
De nieuwe studenten zijn op beide campussen zowel woensdag als donderdag aanwezig.
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