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* We gebruiken alvast de nieuwe naam van de opleiding,
onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering.

Odisee is dé co-hogeschool. Daarbij staat de ‘co’ voor
samen. Wij houden van co-creatie: we pakken jouw studie samen aan, met veel aandacht voor je persoonlijke
noden en we bundelen onze krachten om de complexe
uitdagingen van vandaag aan te pakken.
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| VOORWOORD |

HERORIËNTEREN OF
PROFESSIONALISEREN?
Overweeg je om als volwassene (opnieuw) te gaan studeren? Gelijk heb je.
Misschien heb je nooit hoger onderwijs gevolgd en wil je er nu voor gaan. Of heb je niet het juiste
diploma voor de job die je uitoefent en wil je dat graag behalen. Dat is mogelijk dankzij ons ruim
aanbod aan graduaats-, bachelor- en bachelor-na-bacheloropleidingen. Door die stap te zetten vergroot
je je kansen op de arbeidsmarkt of je doorgroeimogelijkheden binnen je huidige organisatie.
Ook als je eenvoudigweg nood hebt aan iets nieuws kun je bij Odisee in het studiegebied duiken dat je hart
sneller doet slaan. Daarbij heb je steeds de mogelijkheid om je studietraject aan te passen aan je werk- en
privésituatie, zodat je de opleiding kunt combineren met je huidige job en/of de zorg voor je gezin.
Of misschien voel je als professional de nood om je bij te scholen. De wereld om ons heen verandert tenslotte razendsnel. Voortdurend duiken nieuwe ontwikkelingen op, ontstaan nieuwe inzichten en worden
andere technologieën geïntroduceerd. Het is dus belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Of wil jij
je verder specialiseren in je vakgebied? Bij Odisee kun je je kennis bijspijkeren, verbreden of verdiepen met
een banaba, postgraduaat, navorming of studiedag.
Belangrijk om te weten is dat je als volwassen student niet alleen staat. Je ontmoet collega-studenten
met dezelfde interesses en wisselt kennis en ervaringen uit. Bovendien is Odisee niet voor niets de
co-hogeschool, waarbij co staat voor samen. Met een buzzword gezegd: wij houden van co-creatie.
Dat betekent dat we jouw studie samen aanpakken, met aandacht voor je persoonlijke noden.
Tot slot: Odisee is een wendbare hogeschool. Dus wat er ook gebeurt - corona of geen corona wij passen ons aan en schakelen snel. We gaan volledig digitaal als het nodig is, maar zorgen
er vooral voor dat je steeds goed begeleid wordt. En veilig bent, natuurlijk. Want dat is het
belangrijkste voor ons.
Ontdek in deze brochure onze ‘Health’-opleidingen voor volwassenen en maak samen met ons
je studiedroom waar!

Harry Parys
Directeur Student & Talent
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HAAL EEN (EXTRA) BACHELOROF GRADUAATSDIPLOMA
Heb je nooit een diploma hoger onderwijs behaald en wil je nu je kans grijpen? Of wil je je heroriënteren
naar een nieuw vakgebied? Kies dan voor een professionele bachelor- of graduaatsopleiding.
Als werknemer of werkgever, vader of moeder, partner,
misschien wel mantelzorger of vrijwilliger is het echter bijna
onmogelijk om je voltijds toe te leggen op je studie. Daarom
bieden heel wat opleidingen bij Odisee een specifiek traject
aan. Je vindt hierover meer info op de volgende pagina’s.

Individueel studieprogramma

Elke werk- en privésituatie is uniek. Daarom hechten wij veel
belang aan een persoonlijke benadering. In samenspraak met
je studietrajectbegeleider stel je een individueel studietraject
samen, waarbij je de vakken van jouw graduaats- of bacheloropleiding spreidt over een periode die je zelf bepaalt. Zo blijft
het pakket behapbaar.

Persoonlijke begeleiding

Je studietrajectbegeleider helpt je niet alleen bij het uitstippelen
van je studieprogramma. Hij of zij is de centrale contactpersoon
voor al je praktische vragen en beslommeringen in de loop van
je hele opleiding. Daarnaast ondersteunen we je graag waar
nodig met studiebegeleiding en ‘leren leren’. Je medestudenten
zijn trouwens ook vaak een bron van steun en motivatie.

Ga je voor een bachelor of banaba ...
Een professionele bachelor is een opleiding aan de
hogeschool die je voorbereidt op de arbeidsmarkt. De
opleiding omvat 180 studiepunten en duurt drie jaar in
voltijds dagonderwijs. De bachelor Verpleegkunde is een
uitzondering: die telt 240 studiepunten en duurt vier jaar
in voltijds dagonderwijs. Na je bachelor kun je eventueel
een bachelor-na-bachelor (banaba) van 60 studiepunten
volgen om je verder te specialiseren in je vakgebied of via
een schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding aan de universiteit.
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Beperkt aantal contactmomenten

Je kunt onmogelijk én in de les én op het werk zijn.
Daarom beperken wij het aantal lesdagen op de campus tot het minimum. Een deel van de leerstof verwerk
je thuis. Uiteraard word je hierbij goed begeleid door
de docenten, die steeds bereikbaar zijn bij vragen.
Hierdoor kun je de opleiding ook combineren met je
gezinsleven.

Vrijstellingen

Heb je al een diploma hoger onderwijs of werkervaring
die aansluit bij je opleiding? Dan heb je mogelijk recht
op vrijstellingen of stageduurvermindering op basis van
Eerder Verworven Kwalificaties of Competenties.

Aansluiting bij je werk

Cases uit je job kunnen de basis vormen van opdrachten die je moet maken of de bachelorproef die je moet
schrijven. Soms kun je zelfs stage lopen op je eigen
werkplaats. Je opleiding is dus ook een grote plus
voor je werkgever.

... of voor een graduaatsopleiding?
Een graduaatsopleiding situeert zich qua niveau
tussen het secundair onderwijs en een professionele
bachelor. De praktijkgerichte opleiding omvat
120 studiepunten en vraagt normaal twee jaar
voltijdse studie in het reguliere dagonderwijs. Het
graduaat Verpleegkunde duurt drie jaar. Heb je een
graduaatsdiploma op zak, dan kun je via een verkort
programma een bachelor in een verwant studiegebied behalen.

| B A C H E L O R O FAGROG R A EN
D UBIOTECHNOLOGIE
AAT |

Een duwtje in de rug
Werken en studeren combineren is niet vanzelfsprekend. De overheid en Odisee geven je graag een duwtje
in de rug. Als werkende student kun je onder bepaalde voorwaarden genieten van verschillende faciliteiten.

Meer tijd voor je studie

Afhankelijk van de plaats waar je
werkt en de opleiding die je volgt,
heb je mogelijk recht op Vlaams
opleidingsverlof, betaald educatief
verlof of vormingsverlof. Dat wil
zeggen dat je soms afwezig mag zijn
van het werk om naar de les te gaan
of te studeren, met behoud van loon.
Of misschien kom je wel in aanmerking voor tijdskrediet of Vlaams
zorgkrediet.

Financiële steun

Ga je als volwassene (opnieuw)
studeren, dan heb je in sommige
gevallen recht op een vorm van
financiële tegemoetkoming. Denk
aan opleidingscheques, het Vlaams
opleidingskrediet, KMO-portefeuille,
een studietoelage van de Vlaamse
overheid, een statuut als student-zelfstandige ... Je vindt alle uitleg, voorwaarden en de aanvraagprocedures
via stuvoplus.be/studeren-alswerknemer en stuvoplus.be/
studeren-als-zelfstandige.

Voltijdse dagopleiding

Als je werk- en privésituatie het toelaat, dan ben je als
volwassene uiteraard ook welkom om samen met onze
reguliere studenten een bachelor- of graduaatsopleiding te
volgen in voltijds dagonderwijs. De kans bestaat dat je recht
hebt op vrijstellingen dankzij je eerder behaald diploma of
je werkervaring. Dit zijn onze voltijdse dagopleidingen:
• Bachelor in de Agro- en biotechnologie - Dierenzorg
• Bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie
• Bachelor in de Ergotherapie
• Bachelor in de Medische beeldvorming en radiotherapie
• Bachelor in Organisatie en management (vroeger:
Office management) - Health care management
• Bachelor in de Oogzorg
• Bachelor in de Verpleegkunde
• Graduaat in de Verpleegkunde
• Bachelor in de Voedings- en dieetkunde
• Bachelor in de Vroedkunde
Surf naar odisee.be/bacheloropleidingen of odisee.be/
graduaatsopleidingen voor meer info. Het graduaat
Verpleegkunde wordt aangeboden door partners van
Odisee, zie odisee.be/hbo5-verpleegkunde.

Studeren als werkzoekende

Ben je werkzoekend, dan kun je onder bepaalde voorwaarden een hoger diploma halen met behoud van je
werkloosheidsuitkering. Als de opleiding die je kiest
erkend is als OKOT-opleiding (voluit: onderwijskwalificerend leertraject, dat leidt tot een knelpuntberoep) word
je bovendien automatisch vrijgesteld van beschikbaarheid
voor de arbeidsmarkt, krijg je je inschrijvingsgeld en
materiaalkosten terugbetaald en kom je in aanmerking
voor vergoedingen zoals een verplaatsingsvergoeding.
In andere gevallen moet je hiervoor eerst een aanvraag
indienen bij de VDAB/Actiris. Telt je studieprogramma minder dan 27 studiepunten of vallen de lessen ‘s avonds en/of
op zaterdag, dan moet je sowieso beschikbaar blijven
voor de arbeidsmarkt. Meer uitleg vind je op stuvoplus.be/
studeren-als-werkzoekende-bij-de-vdab.

Meer info? Stel je vraag via sociaalstatuut@odisee.be.
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CAMPUS
AALST

Bachelor

Health care management
in afstandsonderwijs
Wil je graag mensen helpen en de switch maken naar de gezondheidszorg, de farmaceutische sector
of het domein van medische hulpmiddelen? Of ben je verpleegkundige of vroedvrouw en wil je je
omscholen naar een meer organiserende functie? De bachelor Organisatie en management* (vroeger:
Office management), afstudeerrichting Health care management maakt het mogelijk. Dankzij het
traject in afstandsonderwijs kun je jouw studie combineren met je huidige job en je gezinsleven.
In de opleiding Organisatie en management ontwikkel je competenties die zich situeren in de rollen
van meertalig communicator, informatiemanager,
organisator en co-manager. De opleiding omvat 180
studiepunten en duurt in voltijds dagonderwijs drie
jaar. Als afstandsstudent kun je de opleiding echter
spreiden en in je eigen tempo studeren. Zo blijft
de combinatie met je werk- en privéverplichtingen
haalbaar. Je beslist met andere woorden zelf welke
vakken je wanneer opneemt, binnen de logica van
volgtijdelijkheid. De trajectbegeleider helpt je tijdens een intakegesprek bij de start van je opleiding
om een haalbaar traject op te stellen dat past bij je
persoonlijke situatie.

Meer weten? Surf naar odisee.be/omopafstand of mail
naar trajectbegeleider sabien.vanrampelberg@odisee.be.
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Health care management

Binnen de opleiding Organisatie en management kies je vanaf het begin voor een van deze
afstudeerrichtingen: Business & Languages of
Health care management. In deze Health-brochure
spitsen we ons uiteraard toe op die laatste. Een
health care manager is een professional die aan
de slag kan als clinical trial assistant, health care
datamanager of medical management assistant.
Drie uitdagende functies waarin je zorg- en
onderzoeksprocessen verfijnt, stroomlijnt en
efficiënter maakt met als doel de patiënt een
maximale zorgservice te verlenen. Door co-creatie
met het werkveld worden de nieuwste ontwikkelingen in de sector steeds geïntegreerd in de les.
Zo ontwikkelen we samen met overkoepelende
organisaties nieuwe vakken zoals ‘Medical devices’
en ‘Datamanagement in health care’.

| BACHELOROPLEIDING |

ST U D IES C H E MA

Afhankelijk van de tijd die je
kunt vrijmaken om te studeren,
stel je je eigen studiepakket
heel flexibel samen. Wij raden
startende studenten een basispakket aan van 15 à 20 studiepunten, zoals hiernaast bijvoorbeeld. Eén studiepunt vraagt 25
tot 30 studie-uren. Maar als je
merkt dat de belasting te groot
is of dat je meer vakken aankunt, kun je in het volgende
semester altijd minder of meer
studiepunten opnemen.

Het is ook mogelijk om je opleiding te starten in februari, bij de
start van het tweede semester.

Het volledige programma en
de vakinhouden vind je hier:

Bachelor Organisatie en management: health care management in afstandsonderwijs
Campus Aalst
BASISPROGRAMMA VOOR KANDIDATEN
MET MEDISCHE VOOROPLEIDING

SP

EVALUATIE

Communicatietraining Nederlands

4

mondeling en schriftelijk
examen in december

Bedrijfsorganisatie

4

Communicatietraining Engels

3

Farma en clinical trials

3

Tekstverwerking

TOTAAL

examen in januari

3

17

Bachelor Organisatie en management: health care management in afstandsonderwijs
Campus Aalst
BASISPROGRAMMA VOOR KANDIDATEN
ZONDER MEDISCHE VOOROPLEIDING

SP

Communicatietraining Nederlands

4

Anatomie en Pathologie

3

Medische terminologie

3

Communicatietraining Engels

3

Farma en clinical trials

3

TOTAAL

EVALUATIE

examen in januari

16

Heb je al werkervaring in de sector? Dan heb je mogelijk
recht op vrijstellingen op basis van Eerder Verworven
Competenties. Volgde je al hoger onderwijs in een
aanverwante richting? Dan kun je verworven credits
laten erkennen als Eerder Verworven Kwalificaties om
vrijstellingen te krijgen. Daarnaast is het mogelijk om een
vrijstelling te krijgen voor Frans of Engels als je slaagt voor
een taaltest. Meer info krijg je bij de trajectbegeleider.

* We gebruiken alvast de nieuwe naam van de opleiding,
onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering.
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Begeleide zelfstudie

Tijdens een startsessie aan het begin van het
academiejaar krijg je jouw studiemateriaal en
een introductie tot de digitale leeromgeving Toledo en de opleidingsonderdelen die je opneemt.
Daarnaast vind je op Toledo voor elke cursus een
studiewijzer, zodat je weet wat de hoofdzaken
zijn, waar de valkuilen zich situeren en welke
tips en tricks je kunnen helpen bij het verwerken
van de leerstof. Zo kun je maximaal zelfstandig
aan de slag. Alle theoretisch georiënteerde
opleidingsonderdelen verwerk je namelijk via
begeleide zelfstudie.
Daarbij sta je natuurlijk niet alleen. Elk vak heeft
een begeleidende docent, die bereikbaar is per
mail, MS Teams of op de campus. We organiseren
ook een beperkt aantal digitale contactmomenten, meestal op maandagavond. De data worden
bij de start van het academiejaar bekendgemaakt.
Tijdens die momenten gaan we dieper in op vooraf
geformuleerde vragen van studenten. Op het
startmoment en tijdens de contactmomenten leg
je bovendien contact met andere cursisten, zodat
je elkaar kunt helpen bij vragen of problemen.
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Stage

In je tweede jaar loop je drie weken stage: twee
weken in een ziekenhuis en een week buiten het ziekenhuis. In je laatste jaar trek je drie maanden het
werkveld in. Heb je al relevante werkervaring, dan
kun je stageduurvermindering krijgen. De plaats en
periode van de stage wordt in samenspraak met de
trajectbegeleider afgestemd op je persoonlijke situatie. Zo kun je bijvoorbeeld stage lopen op je eigen
werkplek, als de taken die je uitvoert aansluiten bij
de competenties die je als bachelor in Organisatie
en management onder de knie moet krijgen. En als
je al werkte of al een stage liep in medische administratie kun je een aanvraag indienen om je eerder
verworven competenties te laten erkennen.

Examens

Je digitale examens vinden meestal plaats op
maandag tijdens de kantooruren, in januari en in
mei/juni. Voor een aantal vakken kun je vervroegd
examen afleggen in december en april om de examenlast te spreiden. Daarnaast kun je aansluiten bij
de examens van de dagstudenten. Slaag je niet in
de eerste zittijd, dan heb je steeds een tweede
examenkans in augustus/september.

| BACHELOROPLEIDING
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TECHNOLOGIECAMPUS
GENT

Bachelor

Voedings- en dieetkunde
in afstandsonderwijs
Ben je geïnteresseerd in de relatie tussen voeding en gezondheid? Wil je alles weten over ziektegerelateerd voedingsadvies en dieetadvies? En wil je er je job van maken om mensen te coachen naar een
gezonde levensstijl? Of doe je dat al maar heb je geen bachelordiploma dat daarbij aanleunt? Kies dan
voor de opleiding Voedings- en dieetkunde in afstandsonderwijs. Je stippelt een persoonlijk traject uit
op jouw maat, waardoor je de opleiding kunt combineren met je werk en je gezinsleven.
De opleiding Voedings- en dieetkunde bestaat uit vier
domeinen. In het domein ‘Mens’ leer je het menselijk
lichaam kennen, zowel lichamelijk als geestelijk en
zowel in gezonde toestand als bij ziekte. ‘Voeding en
dieet’ groepeert alle vakken rond voeding, gaande van
gezonde voeding tot voeding bij specifieke doelgroepen. In ‘Professionele ontwikkeling’ train je de vaardigheden die je nodig hebt om je job als diëtist te kunnen
uitvoeren. In het laatste deel van je opleiding bestaat
dat domein voornamelijk uit stage. In ‘Life long learning’ ontwikkel je ten slotte je onderzoeksvaardigheden
en werk je via reflectie, monitoraten en congressen
aan je persoonlijke ontwikkeling.

Bepaal je eigen studietraject

De bachelor Voedings- en dieetkunde omvat
180 studiepunten. Voltijdse dagstudenten
doen hier standaard drie jaar over. Als
afstandsstudent kun je de opleidingsonderdelen spreiden over een langere periode,
zodat je naast je studie ook tijd hebt om
andere werk- en privéverplichtingen te
vervullen. Afhankelijk van je beschikbare
studietijd mag je rekenen op een termijn
van 4,5 tot 6 jaar om je diploma te behalen.
Tijdens een intakegesprek met je studietrajectbegeleider voor de start van je opleiding
stippel je je individueel traject uit. Dat kun
je bijsturen per semester als blijkt dat je
liever meer of minder studiepunten opneemt. Eén studiepunt komt overeen
met 25 tot 30 studie-uren.

Meer weten? Surf naar odisee.be/voedings-en-dieetkunde-afstandsonderwijs
of mail naar studietrajectbegeleider isabelle.dejonge@odisee.be.
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ST U D IES C H E MA
Hiernaast vind je het opleidingsprogramma van de bachelor Voedings- en dieetkunde
in voltijds dagonderwijs. Als
afstandsstudent volg je dezelfde vakken als de dagstudenten
maar volgens een persoonlijk
studietraject. Dat wil zeggen
dat je de opleidingsonderdelen
spreidt over een langere
periode, rekening houdend met
de logica van volgtijdelijkheid.
Elke afstandsstudent heeft dus
een eigen, uniek programma
dat je opstelt samen met je
trajectbegeleider.

Bachelor Voedings- en dieetkunde in afstandsonderwijs
Technologiecampus Gent
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Anatomie en fysiologie

8

Metabolisme

3

Psychologie

3

Chemie

6

Voedingsstoffen en ingrediënten

16

Keukentechnologie

5

Labo chemie

3

Microbiologie en hygiëne

6

Sociale en communicatieve vaardigheden

3

Evidence based nutrition

4

5

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

3

4

3

Pathologie

7

3

Pathopsychologie

3

6

Toegepaste voedingsleer

6

Toegepaste dieetleer

10

Analyse voedingswaren

6

Organisatie van de gezondheidszorg en de grootkeuken

4

Warenwetgeving

3

Ethiek en levensbeschouwing

3

Gesprekstechnieken en coaching

3

6

Medicijnen en nutricijnen

3

Keuzevak

3

Gezondheidsbevordering en recht

4

Voeding en samenleving

3

Voeding voor zuigeling en kind

3

Kwaliteitszorg

3

Stage

21

Bachelorproef

8

AANTAL STUDIEPUNTEN PER JAAR

60

60

60

Heb je al werkervaring in de sector? Dan heb je mogelijk recht op vrijstellingen op basis van
Eerder Verworven Kwalificaties of Competenties. Dat wordt bekeken bij het intakegesprek
bij de start van het academiejaar. Zeker als je al een bachelor of master hebt behaald, is de kans
groot dat je jouw traject kunt aanpassen en/of verkorten. Door de volgtijdelijkheid van de voedings- en dieetvakken zul je echter nooit minder dan drie jaar over de opleiding kunnen doen.
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Begeleide zelfstudie

Theorievakken studeer je thuis, via zelfstudie.
Dat betekent dat je hiervoor geen lessen moet
bijwonen, al ben je steeds welkom om aan te
sluiten bij de dagstudenten als je agenda dat
toelaat. Je verwerft de leerstof aan de hand van
cursusmateriaal, studiewijzers met tips en tricks
en onze digitale leeromgeving Toledo. Via die
leeromgeving hou je ook contact met medecursisten. Docenten zijn bovendien steeds
bereikbaar per mail bij vragen of problemen.
Daarnaast voorzien we een aantal vaste contactmomenten waarop je vragen kunt stellen en
uitleg kunt vragen aan de docenten. Die vinden
‘s avonds plaats en de data worden ruim op
voorhand gecommuniceerd. De helft van de
contactmomenten verloopt via MS Teams.
De andere helft vindt plaats op Technologiecampus Gent. In bepaalde gevallen is aanwezigheid verplicht, omdat interactie deel uitmaakt
van de leerdoelstellingen.
Hou er rekening mee dat je soms ook op andere
avonden naar de campus zult moeten komen,
bijvoorbeeld om naar gastsprekers te luisteren
of om verplichte workshops mee te volgen.

De opleiding is erg wetenschappelijk. Zeker
in het eerste jaar, omdat er veel chemie
aan bod komt. Wil je jouw kennis van dat
vak opfrissen? Neem dan zeker deel aan de
instapcursus chemie voor de start van het
academiejaar. Meer info vind je op instapcursussen.odisee.be.

12

Labo’s en stage

Omdat je als specialist in de voedings- en dieetkunde ook praktische competenties moet verwerven, staan er naast de theorievakken een reeks
verplichte labosessies op het programma. Dat
betekent dat je elk semester één of twee avonden
per week moet vrijmaken voor labo’s, van 17
tot maximum 22 uur. De data en uren worden
gecommuniceerd bij de start van het academiejaar. Je komt voor de praktische sessies naar
onze moderne Technologiecampus in Gent die is
uitgerust met een volledig ingerichte keuken en
laboratoria.
In het tweede deel van je opleiding loop je drie
dagen stage in een grootkeuken. In het laatste
deel staan 16 weken voltijdse stage gepland,
die je eventueel kunt opsplitsen in twee stageperiodes van acht weken. In uitzondering en
mits goedkeuring van de stagecoördinator en de
stageplaats kun je ook deeltijds stage lopen. Ten
minste een van de stageperiodes breng je door in
een klinische omgeving. De andere kun je invullen
naargelang je voorkeur, bijvoorbeeld in de preventieve gezondheidszorg, in de kwaliteitscontrole,
binnen een bedrijf ... Stage bij de eigen werkgever wordt enkel per uitzondering toegestaan,
in samenspraak met de stagecoördinator.

Examens

Als afstandsstudent leg je jouw examens af
samen met de dagstudenten. Tijdens de kantooruren dus, in januari en in juni. Je houdt hiermee
best rekening in je verlofplanning op het werk, al
is het soms mogelijk om je examen af te leggen
op een inhaaldag. Slaag je niet in eerste zit, dan
is er een tweede examenkans in augustus. Labo’s
worden doorheen het jaar geëvalueerd.
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In welke job kom je terecht met dit (extra) diploma?
• In voedingszaken, dieetwinkels of catering• In je eigen zelfstandige diëtistenpraktijk (in
bedrijven
hoofd- of bijberoep), in een groepspraktijk of
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• In sport- of afslankingscentra
als freelance diëtist
• In grootkeukens van o.a. ziekenhuizen, zorgin• In ziekenhuizen of andere zorginstellingen
stellingen en scholen
• In de voedingsindustrie of een farmaceu• In het Vlaams Instituut Gezond Leven of Logo’s
tisch bedrijf waar je voedingswarenanalyses
(locoregionale gezondheidsnetwerken) in het
uitvoert in een labo, meewerkt aan kwaliteitskader van gezondheidspromotie
zorg, helpt bij productontwikkeling of een
In het FAVV (Federaal Agentschap voor de
commerciële
functie
In welke
job kom
jeuitoefent
terecht met dit (extra)• diploma?
Veiligheid van de Voedselketen) als controleur
• In het onderwijs als leraar (als je een Specifieke Lerarenopleiding volgde), praktijklector
• In voedingszaken, dieetwinkels of cateringbe• In je eigen zelfstandige diëtistenpraktijk (in
of onderzoeker
drijven
hoofd- of bijberoep), in een groepspraktijk of
• In sport- of afslankingscentra
als freelance diëtist
• In grootkeukens van o.a. ziekenhuizen, zorgin• In ziekenhuizen of andere zorginstellingen
De steun die je krijgt van je studietrastellingen en scholen
• In de voedingsindustrie of een farmaceujectbegeleider en de andere docenten bij
• In het Vlaams Instituut Gezond Leven of Logo’s
tisch bedrijf waar je voedingswarenanalyses
Odisee heeft mij enorm verrast. Hoewel de
(locoregionale gezondheidsnetwerken) in het
uitvoert in een labo, meewerkt aan kwaliteitsopleiding deels uit zelfstudie bestaat, kun
kader van gezondheidspromotie
zorg, helpt bij productontwikkeling of een
je toch steeds bij hen terecht met vragen.
• In het FAVV (Federaal Agentschap voor de
commerciële functie uitoefent
Ze tonen ook veel begrip voor het feit dat
Veiligheid van de Voedselketen) als controleur
• In het onderwijs als leraar (als je een Specistudenten in hoger afstandsonderwijs hun
fieke Lerarenopleiding volgde), praktijklector
studie vaak met andere dingen zoals werk
of onderzoeker

en/of een gezin combineren.
Michèle Daelemans

Studente Voedings- en dieetkunde
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Meer weten? SurfMeer
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14

| BACHELOROPLEIDING |

ST U D IESCHEM A
Bachelor Voedkunde in afstandsonderwijs
Campus Sint-Niklaas
OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Laagrisico perinatale zorgen

3

3

Gezondheidspromotie

3

Zwangerschaps- en borstvoedingsbegeleiding

3

Pathologie (ob, gyn, anest)

8

JAAR 4

PROFESSIONELE DESKUNDIGHEID
Perinatale zorgen

8

Fysiologie van de verloskunde

3

Anatomie en fysiologie

6

Biochemie, microbiologie en hygiëne

4

Psychologische wetenschappen

3

Algemene farmacologie, teratologie en toxicologie

3

6

Hoogrisico perinatale zorgen

6

Gespecialiseerde toegepaste farmacologie

3

WETENSCHAPPELIJKE DESKUNDIGHEID
Evidence based practice

3

3

Bachelorproef

6

WAARDENONTPLOOIING EN LEIDERSCHAP
Algemene waardenkaders

3

Persoonlijke referentiekaders

3

Ethisch redeneren en leiderschap

4

Zingeving en companionship

3

Psychosociale begeleiding

3

ZORGORGANISATIE EN -INNOVATIE
Structuur en organisatie van de gezondheidszorg

3

Beroepsorganisatorische aspecten

3

Beleid en management

3

WERKVELDERVARING EN INTEGRATIE
Perinatale vaardigheden

7

Laagrisico perinatale vaardigheden 3

3

Keuze tussen ‘Internationale en interculturele oriëntatie’ of
‘Buiten Europa: voorbereid op stage’

3

Werkveldervaring

14

Integratieve verloskunde

3

21

26
4

Heb je al een diploma Verpleegkunde op zak? Dan krijg je heel wat vrijstellingen en kun je het
modeltraject in afstandsonderwijs afronden op drie jaar in plaats van vier jaar. Ook als je een
ander hoger diploma of relevante werkervaring hebt, kun je vrijstellingen aanvragen. Contacteer
je trajectbegeleider hierover voor meer info.
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Theorie + praktijk

Ieder semester start met een introductiedag
waar je meer informatie krijgt over de opleidingsonderdelen die op je programma staan.
De introductiedag valt telkens op maandag en
duurt een volledige dag. Daarna kun je aan de
slag. Je studeert de theoretische vakken thuis, via
zelfstudie. Vragen kun je altijd kwijt op het online
leerplatform Toledo of per mail aan de docent.
Bovendien voorzien we halverwege het semester één volledige of twee halve terugkomdagen
(eveneens op maandag), waarop je uitleg kunt
vragen. Je hebt ook de mogelijkheid om aan te
sluiten bij online lessen.
Met theorie alleen kom je in een verloskamer niet
ver. Als vroedvrouw moet je dus ook heel wat
praktische vaardigheden onder de knie krijgen.
Daarom worden vanaf het eerste semester al
praktijklessen georganiseerd. Hiervoor kom je
een zevental maandagen per semester naar
het volledig uitgeruste vaardigheidscentrum op
Campus Sint-Niklaas. Je krijgt op voorhand een
duidelijke planning die vermeldt welke vaardigheden wanneer aan bod komen. Zo kun je
je thuis voorbereiden op de lessen aan de hand
van de cursus en de demofilmpjes op het digitaal
leerplatform. In het skillslab kun je vervolgens in
een realistische omgeving op een veilige manier
je vroedkundige vaardigheden oefenen.

38 weken stage

Heb je de basistheorie en -vaardigheden onder
de knie? Dan ben je klaar om te proeven van het
échte leven als vroedvrouw. Dat doe je tijdens 38
weken stage, in toenemende mate gespreid doorheen je opleiding. In principe start je hiermee in
het eerste semester van je tweede jaar maar het
is ook mogelijk om een vervroegde stage aan te
vragen eens je geslaagd bent voor het eerste deel
van de opleidingsonderdelen Perinatale zorgen
en Perinatale vaardigheden.
Standaard omvat je stage 38 uur per week maar
je kunt ook kiezen om de werkveldervaring te
spreiden. Minstens drie aansluitende dagen per
week op je stageplaats zijn wel een minimum.
Hou er dus rekening mee dat je praktijkervaring
niet te combineren valt met een fulltime job.
Verder kun je de stage wel flexibel invullen: er zijn
elk semester stageperiodes tussen drie en negen
weken voorzien. Je kiest bovendien zelf of je
stage loopt op één van onze stageplaatsen of op
eigen initiatief een stageplaats zoekt in België
of Nederland. Je dient dan wel zelf duidelijke
afspraken te maken met je stageplaats en te
zorgen dat het stagecontract in orde is.

Examens

Als afstandsstudent leg je jouw examens af samen
met de dagstudenten. Tijdens de kantooruren,
dus. Hou hiermee rekening bij je verlofplanning
op het werk. Eén examen per week kun je indien
nodig verschuiven naar maandagnamiddag, je
vaste lesdag.
Sommige examens gebeuren online. In de eerste
opleidingsfase is er een examenblok in januari
en in mei, de volgende jaren in januari en juni.
Slaag je niet in eerste zit, dan krijg je een tweede
examenkans in augustus.
Praktische skills zoals verloskunde, neonatologie
en verpleegtechnische vaardigheden worden
getoetst tijdens een praktijkexamen op de
campus, waarvoor je je online inschrijft.
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colleges, (online) werkcolleges, praktijk en reflecwerkcolleges, praktijk en reflectie. Campus Aalst
tie. Campus Aalst beschikt over een ultramodern
beschikt over een ultramodern Simulatie- en
Simulatie- en Trainingscentrum (SiTCA). Campus
Trainingscentrum (SiTCA). Campus Sint-Niklaas
Sint-Niklaas heeft een goed uitgerust skillslab waar
heeft een goed uitgerust skillslab waar je in een
je in een realistische omgeving en op een veilige
realistische omgeving en op een veilige manier
manier je verpleegkundige vaardigheden kunt
je verpleegkundige vaardigheden kunt perfecperfectioneren.
tioneren.

Meer weten? Surf naar odisee.be/verpleegkunde-brugprogramma of mail naar
Meer
weten? Surf naar odisee.be/verpleegkunde-brugprogramma
of mail naar
kathy.pletinckx@odisee.be
(Aalst) of katrien.dewilde@odisee.be (Sint-Niklaas).
kathy.pletinckx@odisee.be (Aalst) of katrien.dewilde@odisee.be (Sint-Niklaas).
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ST
UD
STU
D IESCHEMA
I ES CHEM A
Brugtraject voor
Brugtraject
voor gegradueerden
gegradueerden Verpleegkunde
Verpleegkunde
Campus
Aalst
&
Sint-Niklaas
Campus Aalst & Sint-Niklaas
OPLEIDINGSONDERDELENEN
ENSTUDIEPUNTEN
STUDIEPUNTEN
OPLEIDINGSONDERDELEN
Start 22 Bachelor
Bachelor
Start

JAAR 11
JAAR
25
26

JAAR 22
JAAR

JAAR 33
JAAR

Grow 22 Bachelor
Bachelor
Grow
Integratie in het werkveld: Werkplekleren
Integratie in het werkveld:
•Integratie
Werkplekleren
in het werkveld: Integratieopdracht
• Integratieopdracht
Go 2 Bachelor
Go 2 Bachelor
Literatuuronderzoek
Literatuuronderzoek
Keuzeopleidingsonderdeel
Keuzeopleidingsonderdeel
To be a Bachelor
To be a Bachelor
Afstudeerproject
Afstudeerproject

44
20

33
16

4

20
10
10

16
10
10
22
22
3
3
6 (2 x 3)
6 (2 x 3)

Examens
Examens
Er is een evaluatiemoment aan het einde van

Er
een evaluatiemoment
aan
hetEreinde
van
elkissemester:
in januari en in
juni.
zijn telkens
elk
semester:
in januari
juni.dag
Er zijn
twee
evaluatiedagen.
Opendeinene
stel telkens
je de
twee
evaluatiedagen.
ene dag tot
steleen
je de
opdrachten
voor die jeOp
datdesemester
opdrachten
voor dieOp
je de
datandere
semester
goed einde bracht.
dagtot
legeen
je
goed
einde bracht.
Op de andere
dag leg
je
een geïntegreerd
examen
af dat zowel
theorie
een
geïntegreerd
als praktijk
omvat.examen af dat zowel theorie
als praktijk omvat.
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6 (2 x 3)
6 (2 x 3)
8
8
9
9

In welke job kom je terecht met dit
In welke
job kom je terecht met dit
(extra)
diploma?
(extra)
diploma?
Rond
je het
brugprogramma succesvol af, dan

Rondjejebachelor
het brugprogramma
succesvolGegraduaf, dan
ben
in de Verpleegkunde.
ben je bachelor
in dein
Verpleegkunde.
Gegradueerden
en bachelors
de Verpleegkunde
hebben
eerden
en bachelors
in de Verpleegkunde hebben
in
principe
dezelfde handelingsbekwaamheid
op
in principe
dezelfde
handelingsbekwaamheid
de
werkvloer.
Een bachelordiploma
biedt in deop
de werkvloer.
Een doorgroeimogelijkheden.
bachelordiploma biedt in Wil
de
praktijk
wel meer
praktijk
doorgroeimogelijkheden.
Wil
je
graag wel
een meer
gespecialiseerde
vervolgopleiding
je graagzoals
een gespecialiseerde
vervolgopleiding
volgen,
een postgraduaat?
Ook dan moet
volgen,
zoals een
postgraduaat?
moet
je
in bepaalde
gevallen
minstensOok
een dan
bachelorje in bepaalde
gevallen
minstens
bachelordiploma
hebben.
Een bachelor
kaneen
je dus
toegang
diploma
kan je dus toegang
geven
tothebben.
een jobEen
op bachelor
een gespecialiseerde
dienst,
gevenpediatrie,
tot een job
op een gespecialiseerde
dienst,
zoals
spoedgevallen
en intensieve
zoals pediatrie, spoedgevallen en intensieve
zorgen.
zorgen.
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CAMPUS
SCHAARBEEK

Bachelor-na-bachelor

Psychosociale
gerontologie
Heb je een bachelor- of masterdiploma in de sociale of zorg- en welzijnssector en werk je met of
voor ouderen? Of wil je je loopbaan een nieuwe wending geven en met die doelgroep aan de slag
gaan? Dankzij de banaba Psychosociale gerontologie krijg je een beter inzicht in de leefwereld en
de noden van ouderen, zodat je de schakel kunt vormen tussen oudere personen, hun omgeving,
het aanbod van dienst- en hulpverlening en het beleid.
De bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie brengt mensen van verschillende disciplines
bij elkaar en stimuleert hen actief om samen
te werken. Zo krijg je via een interdisciplinaire
benadering antwoorden op de levens-, hulp- en
zorgvragen van oudere personen en op nieuwe
uitdagingen rond hun maatschappelijke positionering. Het doel is om de competenties die je
al hebt te verbreden en aan te vullen. Ervaringsgericht leren en innovatieve onderwijsmethodes
staan voorop.

Eén lesdag per week

De opleiding Psychosociale gerontologie omvat 60
studiepunten, gespreid over twee academiejaren.
De lessen vinden steeds plaats op donderdag.
Op het programma staan:
• Tien thematische opleidingsonderdelen
• Vier opleidingsonderdelen gericht op geïntegreerd handelen, waarbij vaardigheden worden
ingeoefend
• Een werkveldproject, waarbij je een concrete
vraag of probleemstelling beantwoordt van een
organisatie die met of voor oudere personen
werkt. Dat kan ook op je eigen werkvloer.

Ik denk en werk nu niet
enkel meer vanuit mijn eigen
discipline. Dankzij de opleiding
kijk ik met een helikoptervisie naar de bewoners van
het woonzorgcentrum.
Meena

Ergotherapeute
in een woonzorgcentrum

Meer weten? Surf naar odisee.be/pg-banaba of mail
opleidingscoördinator audrey.dedecker@odisee.be.
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Welke meerwaardie biedt dit extra
diploma?

Als bachelor in de Psychosociale gerontologie kun
je oudere personen en hun omgeving psychosociaal begeleiden in een empowerend traject.
Bovendien kun je de expertise die je hier verwerft
inzetten om een brugfunctie te vervullen tussen
de oudere persoon, zijn omgeving en andere
professionals. Bijvoorbeeld:
• In woon- en zorgcentra ben je aanspreekpersoon voor ouderen en hun omgeving. Je ziet
toe op het opvolgen en behalen van kwaliteitsindicatoren, volgt actuele trends en innovaties in het werkveld op en je implementeert
die binnen jouw organisatie.
• Bij lokale overheden werk je samen met de
ouderenadviesraad, de schepen bevoegd voor
oudere personen en andere diensten aan een
inclusief ouderenbeleid.
• In mutualiteiten ben je de referentiepersoon
voor een betere afstemming van de dienstverlening op de noden van oudere personen en volg
je e-health toepassingen op.

• In verenigingen voor mantelzorgers organiseer je
contacten tussen de verschillende betrokkenen.
Je voorziet vormings- en informatiemomenten.
• In vakverenigingen sta je in voor de trajectbegeleiding van ouder wordende werknemers. Je
informeert over eindeloopbaanmaatregelen en
voorbereiding op het pensioen.
• In de thuiszorg zie je toe op een betere afstemming van de hulp- en dienstverlening op de
noden van oudere personen.
• In het kader van het Zorgstrategisch Plan
Vlaanderen ga je als ziekenhuismedewerker
met verschillende actoren in overleg over
vergrijzing en geïntegreerde zorg.

Wil je een persoonlijk programma
samenstellen op maat van jouw
interesse of van de noden van jouw
organisatie? Schrijf je in voor één of
meerdere opleidingsonderdelen van deze
bachelor-na-bacheloropleiding. Enkele
specifieke thematische lesdagen kun je
ook bijwonen als bijscholing.
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FAQ’S
Hoe schrijf ik me in?

1. Contacteer de trajectbegeleider van de
opleiding die je wilt volgen om een afspraak
te maken voor een intakegesprek. Tijdens dat
gesprek nemen jullie samen je werksituatie,
je privéverplichtingen en je ambities onder de
loep. Zo wordt duidelijk hoe je de opleiding
kunt combineren met je job en/of je gezin. Op
basis van de tijd die je kunt vrijmaken om te
studeren, stippelen jullie samen een haalbaar
traject uit.
2. Surf naar odisee.be/inschrijven. Vanaf de
eerste infodag kun je hier een account aanmaken en de inschrijving doorlopen: opleiding
kiezen, identiteitsgegevens invullen, pasfoto en
de nodige documenten opladen. Klaar! Als de
coronamaatregelen het toelaten, kun je vanaf
eind juni ook persoonlijk langskomen (op
werkdagen van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16
uur) om je in te schrijven op de campus van je
opleiding. Tussen 11 juli en 15 augustus zijn niet
alle campussen open. Informeer dus vooraf.
3. Je bent ingeschreven zodra je een bevestigingsmail ontvangt. Alle documenten die je
nodig hebt, zoals het attest van inschrijving
en je accountgegevens, ontvang je in je mailbox.
Je ontvangt ook de betaaldocumenten voor je
studiegeld.

Hoeveel kost mijn opleiding?

Het inschrijvingsgeld voor je graduaats-, bachelorof bachelor-na-bacheloropleiding hangt af van het
aantal studiepunten dat je opneemt en of je al dan
niet in aanmerking komt voor een studietoelage.
Hou er rekening mee dat je naast het inschrijvings-

geld ook andere uitgaven zult hebben, zoals de
aankoop van studiemateriaal, verplaatsingskosten
voor bedrijfsbezoeken en stages ... Je leest er alles
over op info.odisee.be/studiekosten.
Dit waren de basistarieven in 2020-2021*:
Niet-beursstudent
Vast gedeelte 245,20
Per studiepunt 11,70
Bijna-beursstudent
Vast gedeelte 245,20
Per studiepunt 4,30
Beursstudent
Vast gedeelte 111,90
Per studiepunt 0
• Niet-beursstudenten betalen een vaste administratieve kost van 245,20 euro en 11,70 euro extra
per opgenomen studiepunt.
• Voor bijna-beursstudenten bedraagt het vast
gedeelte 245,20 euro en het variabel gedeelte
4,30 euro per studiepunt.
• Beursstudenten betalen 111,90 euro.
* Zodra de basistarieven voor academiejaar
2021-2022 gekend zijn, kun je ze bekijken op
odisee.be/inschrijven.
Als werknemer en/of zelfstandige kun je onder
bepaalde omstandigheden gebruikmaken van
opleidingscheques of de KMO-portefeuille. Surf
naar stuvoplus.be/studeren-als-werknemer of
naar stuvoplus.be/studeren-als-zelfstandige voor
meer info.

Heb je nog vragen rond studeren zonder financiële zorgen? Wil je een simulatie krijgen van je
studiegeld en/of studietoelage? Of wil je jouw betaling spreiden? Mail naar socialedienst@odisee.be.
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Moet ik een diploma secundair
onderwijs hebben om te starten?

Om te mogen starten met een graduaats- of
bacheloropleiding heb je in principe een diploma
secundair onderwijs of bepaalde getuigschriften
nodig. Surf voor de volledige lijst naar info.odisee.
be/nl/toelatingsvoorwaarden.
Heb je geen diploma secundair onderwijs behaald,
dan kun je starten in het hoger onderwijs als
je slaagt voor een toelatingsassessment. Voor
volwassen studenten is dat geen schools examen
maar wel een reeks schrijf- en leestesten plus een
gesprek met een van de docenten. Hierin komen je
motivatie om te studeren en je werk- en levenservaring aan bod. Mail assessment@odisee.be
voor meer info.
Wil je inschrijven voor een bachelor-na-bachelor,
dan heb je een bachelordiploma nodig. In bepaalde gevallen wordt een diploma van een specifieke
opleiding gevraagd.

Wat als ik een niet-Vlaams diploma
secundair onderwijs heb?

Als je jouw middelbaar diploma in een ander land
hebt behaald, moet je eerst een aanvraag tot toelating indienen. Of je aanvraag wordt goedgekeurd
hangt af van de opleiding die je wilt volgen, het diploma dat je hebt behaald in je land van herkomst
en een aantal taalvoorwaarden. Je vindt hierover
meer info op odisee.be/inschrijvingen-nv.

Waar heb ik les?

Odisee heeft campussen, verspreid over Aalst,
Brussel, Dilbeek, Gent, Schaarbeek en Sint-Niklaas.
Voor de zorgopleidingen kun je terecht op Campus
Aalst, Gent, Schaarbeek en Sint-Niklaas.
Campus Aalst
Uitgerust met het hypermodern simulatie- en
trainingscentrum SiTCA • vlot bereikbaar •
grote parking wagens en tweewielers • gratis
grote sportzaal • tafelvoetbal en -tennis •
moderne lokalen • goed ingerichte labo’s •
studentenrestaurant
Technologiecampus Gent
Gezellige campus in het groen • aan de rand van
de stad • makkelijk bereikbaar • doordrongen
van de passie voor techniek • modern ingerichte
labo’s en infrastructuur • studentenrestaurant
Campus Schaarbeek
Vlak bij het station van Schaarbeek • stijlvol
gerenoveerde fabriek in rustige omgeving
• eigen parking • zalig divers • open-minded
• familiaal en warm
Campus Sint-Niklaas
Moderne infrastructuur • warme, familiale sfeer
• makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer •
15 minuten wandelen van het station • perfect
uitgeruste oefen- en praktijklokalen • alle
kansen om je vaardigheden te oefenen •
studentenrestaurant

Moet ik in september met mijn
opleiding beginnen?

Het academiejaar start normaal in de tweede
helft van september maar sommige trajecten voor
volwassenen gaan al begin september van start.
Bepaalde opleidingen kun je ook starten in februari, bij het begin van het tweede semester. Surf naar
de website van de opleiding die jou interesseert
om de mogelijkheden te ontdekken.
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GA VOOR EEN POSTGRADUAAT
OF NAVORMING
Elke dag zien nieuwe technologieën het licht. Zowel in de exacte als sociale wetenschappen komen
voortdurend nieuwe inzichten, theorieën en methodes naar boven. De wet- en regelgeving verandert. Onze maatschappij verstedelijkt, vergrijst, wordt diverser en individueler. Als professional in
een wereld in verandering is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Een postgraduaat of
navorming is daar de perfecte manier voor. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, kun je specifieke
kennis en vaardigheden opfrissen, actualiseren, verdiepen of verbreden. Zo sta je als professional
sterker in je schoenen, kun je doorgroeien naar een nieuwe functie of een volledig nieuwe wending
aan je carrière geven.
Levenslang leren maakt deel uit van het DNA
van elke zorgprofessional. Onder de noemer
Odisee Advanced Education delen we recente
en onderbouwde innovaties in de zorgsector.
De navormingen sluiten nauw aan op de opgebouwde expertise binnen Odisee. We integreren afgeronde en lopende onderzoeksprojecten in trajecten op maat van elke zorgprofessional.

Opleidingen op maat

Daarnaast ontwikkelen en organiseren we
opleidingen op vraag van en in samenwerking
met het werkveld. Die bijscholingen richten zich op
de specifieke expertise nodig in jouw organisatie.
Zo hou je als professional voeling met de uitdagingen
en ontwikkelingen binnen je sector.

Wil jij je verdiepen in een specifiek
opleidingsonderdeel uit een van
onze graduaats- of bacheloropleidingen? Als je al een hoger diploma
hebt, kun je voor een of meerdere
vakken afzonderlijk inschrijven.
Contacteer de trajectbegeleider van
de opleiding voor meer info.

Ontdek het volledige aanbod op odisee.be/ae onder Gezondheidszorg. Je vindt hier ook meer
info over de locatie, toelatingsvoorwaarden, het studiegeld en de inschrijvingsprocedure.
Met bijkomende vragen kun je terecht bij ann.jaques@odisee.be.
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EXPERTISECENTRUM
OUDERENZORG
Onze expertise vanuit onderwijs en onderzoek
rond bepaalde thema’s bundelen we in een
expertisecentrum. Expertisecentrum Ouderenzorg (EXPO) is een prachtig voorbeeld. Via EXPO
wil Odisee inspelen op de toenemende levensverwachting, door de behoeften van ouderen
centraal te stellen. We zoomen in op de positie
van ouderen in hun zorgcontext en willen ervoor
zorgen dat zij daarin maximaal de zorgregie
kunnen opnemen.

4 pijlers

Visie

Onderwijs en (na)vorming

‘Active ageing’, ‘empowerment’ en ‘participatie’
zijn kernwoorden die de visie van EXPO omschrijven. Zonder daarbij het ‘individueel’ proces van
ouder worden uit het oog te verliezen. Door op
een vernieuwende manier zorg te verlenen, willen
we kwaliteitsvolle jaren toevoegen aan het leven
van ouderen. Ook ondersteunen wij hen bij het
zo zelfstandig mogelijk invullen van hun leven, bij
voorkeur in de vertrouwde thuisomgeving, maar
ook in een residentiële zorgverleningscontext. Als
mantelzorger of professionele zorgverlener kun je
hier een belangrijke rol in spelen. Enerzijds door
doordacht zorg te bieden, anderzijds door aangepaste zorgtechnologie in te zetten. We volgen
vanuit het expertisecentrum dus ook de ontwikkelingen in zorginnovatie op de voet.

Netwerking en samenwerking
EXPO bouwt aan een netwerk rond ouderenzorg.
Door een interactief uitwisselingsplatform te creeren kunnen vragen, kennis, ideeën en ervaringen
gedeeld en zichtbaar worden gemaakt. We willen
innovatieve, duurzame samenwerkingsprojecten
tot stand brengen met zorgorganisaties, onderzoekers en opleidingen van Odisee.

We bieden een gevarieerd opleidings- en navormingsaanbod aan om zo de kwaliteit van de zorgverlening aan ouderen te optimaliseren (zie p. 26).

Onderzoek en innovatie
We stimuleren zorginnoverende projecten door
actief samen te werken met andere opleidingen,
externe partners uit de zorg- en technologische
sector en met andere maatschappelijke actoren.
We werken o.a. rond voorafgaande zorgplanning,
persoonsgerichte zorg bij patiënten met dementie, penitentiaire ouderenzorg, eenzaamheid bij
ouderen in Brussel, welzijnsverbetering bij kankerpatiënten en hun mantelverzorgers, seksuele
gezondheid voor 45-plussers … Een overzicht
van alle projecten vind je op odisee.be/expo.

Dienstverlening
Via het expertisecentrum werken we actief mee
aan de verspreiding en implementatie van onderzoeksresultaten binnen de zorgsector.

Meer weten? Surf naar odisee.be/expo. Met bijkomende
vragen kun je terecht bij audrey.dedecker@odisee.be.
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Opleidingsaanbod

CAMPUS
BRUSSEL

Ouderenzorg
Odisee biedt een ruime waaier navormingen voor zorgprofessionals die (dagelijks) werken
met ouderen en/of in aanraking komen met een specifieke problematiek bij ouderen.

Opleidingen specifiek gericht op
ouderenzorg

Opleidingen met een link naar
ouderenzorg

• Voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra: Hoe maak je zorgplanning bespreekbaar? Via de trainingssessie leer je in een
gesimuleerde context vaardigheden aan om
met meer zelfvertrouwen het gesprek rond
zorgplanning te voeren met een bewoner.

Meer info over de inhoud van deze postgraduaten
en navormingen vind je verder in deze brochure.
Verschillende postgraduaatopleidingen bieden
bovendien de mogelijkheid om een losse module
of lesdag naar keuze te volgen.
• Postgraduaat Hoofdverpleegkundige
• Postgraduaat Neurologische zorg
• Postgraduaat Palliatieve zorg
• Postgraduaat Praktijkmanagement
thuisverpleging
• Postgraduaat Sociale en geestelijke
gezondheidszorg
• Postgraduaat Wondzorg
• Navorming Continentiezorg
• Navorming Nutritie
• Navorming Mozaïek van herinneringen:
creatief werken met levensverhalen
• Navorming Pijn
• Navorming Revalidatie
• Navorming Behoud bijzondere beroepsbekwaamheid Palliatieve zorg

• Wondzorg in de ouderenzorg: Wat is anders
aan de ouder wordende huid? Vraagt die andere zorg? Hoe kun je de oudere zorgvrager met
een wonde goed verzorgen? Na de driedaagse
opleiding ben je in staat gepaste wondzorg te
bieden aan ouderen.
• Bijscholing in kader van behoud BBK/T
geriatrie: Jaarlijks worden nieuwe thema’s
aangeboden. In 2021 werken we rond “De
kracht van (einde)levensverhalen” en “Verbindend communiceren rond intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg”.
• Zorg voor mantelzorg: Mantelzorg wordt steeds
belangrijker in een context waarin ouderen zo
lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Maar
wie zorgt voor de mantelzorger? We bekijken de
samenwerking tussen professional, mantelzorger
en zorgvrager vanuit een triadisch model.
• Banaba psychosociale gerontologie (zie p. 20)
en diverse navormingen

Meer weten? Surf naar odisee.be/ae. Met bijkomende
vragen kun je terecht bij ann.jaques@odisee.be.
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Opleiding op maat van je team
• Belevingsgerichte teamsessies in de
zorg: Belevingsgericht werken gaat om
het kunnen inleven in de leef- of belevingswereld van de zorgvrager, begrijpen welke
gevoelens hij of zij ervaart en van daaruit
contact proberen maken. Dus niet alleen
weten ‘wat’ de zorgvrager beleeft maar
ook begrijpen wat het betekent in zijn of
haar belevingswereld.
• Infectiepreventie voor COVID-19 in woonzorgcentra: Hoe kunnen we bewoners en
personeel optimaal beschermen? Universele
en bijkomende voorzorgsmaatregelen.
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Postgraduaat
Postgraduaat

Hoofdverpleegkundige
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De opleiding richt zich tot verpleeg- en vroedkunDe opleiding richt zich tot verpleeg- en vroedkundigen die willen starten in een leidinggevende
digen die willen starten in een leidinggevende
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Beschikof
je vroedkunde
niet over die of
hiermee
gelijkgesteld.
Beschik
je
over die
vooropleiding en wil je toch graag niet
deelnemen,
vooropleiding
en
wil
je
toch
graag
deelnemen,
neem dan eerst contact op met de opleidingsneem
dan eerst
contact op met de opleidingscoördinator
(ann.jaques@odisee.be).
coördinator (ann.jaques@odisee.be).

Programma
Programma

Het postgraduaat telt 30 studiepunten en omvat
Het postgraduaat telt 30 studiepunten en omvat
zes modules, gespreid over twee academiejaren.
zes modules, gespreid over twee academiejaren.
Zo kun je de opleiding combineren met gezin en
Zo kun je de opleiding combineren met gezin en
werk. Op onze website vind je een uitgebreide
werk.
toelichting van de thema’s die in elke module
behandeld
worden.
• 2020-2021:
14 lesdagen
- Leidinggeven
• 2020-2021:
14organisatie
lesdagen –
- Beleid en
- Leidinggeven
Evidence Based Werken (EBW)
- - Beleid
en organisatie
Communicatie
- Communicatie
• 2021-2022: 16 lesdagen
- Ethisch handelen
• 2021-2022:
16 lesdagen
Teammanagement
en teambeheer
- - Ethisch
handelen
Wetgeving
- Teammanagement en teambeheer
Eindproef
- - Wetgeving
- Eindproef

Meer weten? Surf naar odisee.be/hvpk voor meer info,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure.
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CAMPUS
AALST

Postgraduaat

Intensieve zorg en
spoedgevallenzorg
Droom je ervan om als verpleegkundige aan de slag te gaan op de eenheid intensieve zorg en
spoedgevallenzorg? Dit postgraduaat bereidt je voor op die veeleisende maar erg boeiende job!

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot verpleegkundigen
die zich willen specialiseren in intensieve zorg
of spoedgevallenzorg. Heb je een bachelor- of
masterdiploma in de verpleegkunde, dan kun
je rechtstreeks inschrijven. Beschik je over een
andere vooropleiding en wil je graag deelnemen,
neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator (kathy.pletinckx@odisee.be).

Programma

Het programma omvat 60 studiepunten (SP)
waarvan 30 SP theorie en 30 SP stage. Je kunt
het volgen in een voltijds dagtraject, met les op
maandagen en dinsdagen en met veel stages.
Of je kunt één of meerdere modules van het
programma volgen. Dit programma voldoet aan
de huidige regelgeving om een bijzondere beroepstitel Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg
te behalen. Een gedetailleerde beschrijving van
de thema’s die worden aangeboden in elk van de
modules vind je terug op onze webpagina.
• Theorie
- Gemeenschappelijke modules (10 SP)
- Intensieve zorg (10 SP)
- Spoedgevallenzorg (10 SP)
• Stage
- Stage Intensieve zorg (13 SP)
- Stage Spoedgevallenzorg (13 SP)
- Keuzestage Intensieve zorg/Spoedgevallenzorg (4 SP)
- Stage bij de eigen werkgever is mogelijk
Het praktische deel van deze opleiding vindt plaats
in ons hypermodern Simulatie- en Trainingscentrum op Campus Aalst (SiTCA). Dat is uitgerust met
de meest gesofisticeerde high-fidelity simulator
op de markt. Die technologie laat je toe om aan de
hand van specifieke scenario’s levensecht, snel en
efficiënt te leren (samen)werken. Zo oefen je op
een patiëntveilige manier in een team en in een
realistische omgeving hoe je omgaat met medische
noodsituaties.

Meer weten? Surf naar odisee.be/ae voor meer info,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure
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Postgraduaat
Postgraduaat

Neurologische
zorg
Neurologische zorg

CAMPUS
BRUSSEL &
CAMPUS
UZ ANTWERPEN
BRUSSEL

Zorg voor patiënten met een neurologische aandoening vraagt nog meer dan elders in de gezondZorg voor patiënten
met een neurologische
aandoening vraagt
nog
meer
dan elders in
de gezondheidszorg
een zeer uitgebalanceerde
interdisciplinaire
aanpak.
Het
postgraduaat
Neurologische
heidszorg
een zeer
uitgebalanceerde
interdisciplinaire aanpak.en
Het
postgraduaat
Neurologische
zorg
versterkt
de competenties
van neuroverpleegkundigen
andere
paramedici
in de zorg voor
zorg
versterkt de en
competenties
van neuroverpleegkundigen en andere paramedici in de zorg voor
de
neuropatiënt
zijn omgeving.
de neuropatiënt en zijn omgeving.

Voor wie?
Voor wie?
Dit postgraduaat wordt georganiseerd door de

Dit postgraduaat wordt georganiseerd door de
Belgische Vereniging voor NeuroverpleegkunBelgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen in samenwerking met Odisee, Arteveldedigen in samenwerking met Odisee, Arteveldehogeschool, University College Leuven-Limburg
hogeschool, University College Leuven-Limburg
en VIVES. De opleiding richt zich tot Europees
en VIVES. De opleiding richt zich tot Europees
erkende verpleegkundigen (HBO5 en bachelors)
erkende verpleegkundigen (HBO5 en bachelors)
en bachelors en masters in de gezondheidszorg.
en bachelors en masters in de gezondheidszorg.

Programma
Programma
Het postgraduaat Neurologische zorg telt 20

Het postgraduaat Neurologische zorg telt 20
studiepunten en omvat vier modules. Eerst volg
studiepunten en omvat vier modules. Eerst volg
je de verplichte basismodule van tien studiepunten.
je de verplichte basismodule van tien studiepunDaarna kies je een specialisatie uit de drie
ten. Daarna kies je een specialisatie uit de drie
voortgezette modules van tien studiepunten.
voortgezette modules van tien studiepunten.
Op onze website vind je een uitgebreide toelich•ting
Basisopleiding
zorgbehandeld
van de thema’sNeurologische
die in elke module
(aan Odisee, UCLL of VIVES)
worden.
•• Voortgezette
opleiding
Beroertezorg
Basisopleiding
Neurologische
zorg
(aan
of VIVES)
(aanUCLL
Odisee,
UCLL of VIVES)
•• Voortgezette
Voortgezetteopleiding
opleidingNeurologische
Beroertezorg zorg
(aan Odisee)
(aan UCLL of VIVES)
• Voortgezette opleiding Neurochirurgische
• Voortgezette opleiding Neurologische zorg
zorg (aan Arteveldehogeschool of UCLL)
(aan Odisee)

• Voortgezette opleiding Neurochirurgische zorg
(aan Arteveldehogeschool of UCLL)
Wie in het verleden reeds de basisopleiding Neurologische zorg volgde, kan rechtstreeks instromen in
de voortgezette opleiding.

Meer weten? Surf
Surf naar
naar odisee.be/neurologischezorg
odisee.be/neurologischezorgvoor
voormeer
meerinfo,
info,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld
toelatingsvoorwaarden,
studiegelden
eninschrijvingsprocedure.
inschrijvingsprocedure.
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CAMPUS
BRUSSEL

Postgraduaat

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte,
wanneer zij geen kans meer hebben op genezing. Als zorgverlener in een residentiële of thuissetting
is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zorgvrager en
zijn naasten in die laatste levensfase.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot alle beroepsgroepen in
de gezondheidszorg. Je kunt inschrijven voor het
postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening maar ook als
ASBO-, 4de graads- of HBO5-verpleegkundige kun
je toegelaten worden als je voldoende gemotiveerd bent. Je ontvangt dan een getuigschrift
permanente vorming.

Een aantal themadagen uit het postgraduaat Palliatieve zorg worden ook als afzonderlijke studiedagen opengesteld. Dit als
bijscholing in het kader van het behoud van
de bijzondere beroepsbekwaamheid van
verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg. Je vindt
hierover meer info op pagina 39.

Programma

Het postgraduaat duurt één academiejaar en telt
20 studiepunten (SP). De opleiding omvat een
basismodule ‘Palliatief referent’ (6 SP) en een
verdiepingsmodule ‘Palliatief deskundige’
(14 SP), waarvoor ook afzonderlijk kan worden
ingeschreven.
De opleiding is sterk wetenschappelijk onderbouwd, zet in op interactief werken en casuistiek
en schenkt veel aandacht aan cultuursensitief
werken. Op onze website vind je een uitgebreide
toelichting van de thema’s die in elke module
behandeld worden.
Daarnaast legt de opleiding sterk de nadruk op
het biomedische, sociale en menswetenschappelijke aspect en specifiek op het ontwikkelen
van de juiste communicatievaardigheden ten
aanzien van de zorgvrager, zijn naasten en de
collega-zorgverleners. We voorzien hiervoor ook
een training in voorafgaande zorgplanning en
een korte inleefstage.
De opleiding is een samenwerking tussen Odisee,
Erasmushogeschool Brussel en het Forum
Palliatieve Zorg.

Meer weten? Surf naar odisee.be/pgpz voor meer info,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure.
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CAMPUS
AALST

Postgraduaat

Praktijkmanagement
thuisverpleging
Een coördinator van een thuisverplegingspraktijk is meer dan alleen een goede verpleegkundige. Hij
of zij is ook een teamleader en people manager, heeft kennis van juridische en fiscale zaken, is thuis in
hr, kan contacten leggen met externe organisaties en zoveel meer. Kun je niet wachten om als coördinator aan de slag te gaan? Of wil je jouw kennis en skills verruimen? Volg dan deze opleiding.

Voor wie?

• 2021-2022: 15 lesdagen
- Wet- en regelgeving
- Leiderschap
- Netwerking en marketing

Programma

• 2022-2023: 10 lesdagen
- Boekhouden en RIZIV
- Veranderingsmanagement

Deze opleiding is de ideale vorming voor (toekomstige) coördinatoren en adjunct-coördinatoren van
zelfstandige praktijken thuisverpleging.

Het postgraduaat van 20 studiepunten (SP) omvat vijf thematische modules, gespreid over twee
academiejaren. Daarin leer je het takenpakket
van de zelfstandig thuisverpleegkundige beter
kennen, verdiep je je in de uitgebreide wet- en
regelgeving en verwerf je alle kennis die nodig is
om een zelfstandige praktijk te managen. Daarnaast leer je hoe je netwerking en marketing kunt
inzetten om je praktijk uit te bouwen. Uiteraard
komt ook je groei als leidinggevende aan bod.

Je vindt een uitgebreide toelichting van de thema’s die worden behandeld in elke module op de
website.
De opleiding is een samenwerking tussen Mederi,
erkende Dienst Thuisverpleging en Odisee.

Meer weten? Surf naarodisee.be/pvthuisverpleging voor meer info,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure
31
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CAMPUS
AALST

Postgraduaat

Prehospital life support
Prehospital life support
Postgraduaat

CAMPUS
AALST

Op vraag van het werkveld hebben we onze tweedaagse MUG-opleiding omgevormd tot een eerste
module (Bronze) en uitgebreid met vier extra modules. Samen vormen deze vijf modules het nieuwe
postgraduaat Prehospital life support. De opleiding vindt plaats in ons goed uitgerust Simulatie &
Op
vraag Centrum
van het werkveld
hebben
we onze
tweedaagse MUG-opleiding
omgevormd
totwe
een
Training
Aalst (SiTCA).
Omdat
het postgraduaat
zo praktijkintensief
is, werken
in eerste
module
(Bronze)
en
uitgebreid
met
vier
extra
modules.
Samen
vormen
deze
vijf
modules
het
nieuwe
kleine groepen van maximaal acht personen.
postgraduaat Prehospital life support. De opleiding vindt plaats in ons goed uitgerust Simulatie &
Training Centrum Aalst (SiTCA). Omdat het postgraduaat zo praktijkintensief is, werken we in
kleine
Voor groepen
wie? van maximaal acht personen.
Dit postgraduaat richt zich tot verpleegkundigen
die in het bezit zijn van een bijzondere beroepsVoor
wie?
titel van Verpleegkundige in de intensieve zorg
Dit postgraduaat richt zich tot verpleegkundigen
en spoedgevallenzorg en artsen met interesse in
die in het bezit zijn van een bijzondere beroepsprehospitaalzorg. Ook andere verpleegkundigen
titel
van Verpleegkundige in de intensieve zorg
met interesse in prehospitaalzorg kunnen worden
en
spoedgevallenzorg
en artsen
met interesse in
toegelaten, mits voldoende
gemotiveerd.
prehospitaalzorg. Ook andere verpleegkundigen
met interesse in prehospitaalzorg kunnen worden
toegelaten, mits voldoende gemotiveerd.

Programma

Het postgraduaat van 20 studiepunten (SP)
Programma
omvat vier modules, honderd uur stage en één
Het postgraduaat van 20 studiepunten (SP)
evaluatiedag. Je vindt een uitgebreide toelichomvat vier modules, honderd uur stage en één
ting van de thema’s die worden behandeld in
evaluatiedag. Je vindt een uitgebreide toelichelke module op onze website. De modules zijn
tingvolgt:
van de thema’s die worden behandeld in
als
elke module op onze website. De modules zijn
volgt: (4 SP): twee dagen
•alsBronze

Bronze
SP):
dagen
•• Silver
(5(4
SP):
drietwee
dagen
•
•
•
•
•
•
•

Silver (5 SP): drie dagen
Gold (3 SP): twee dagen
Gold (3 SP): twee dagen
Platinum (5 SP): drie dagen
Platinum (5 SP): drie dagen
Stage (3 SP): honderd uur op de eigen
Stageof(3ambulancedienst
SP): honderd uur
eigen
MUGofop
eendedoor
MUGof
ambulancedienst
of
een
door
ons voorziene stageplaats
ons voorziene stageplaats

Je kunt de modules afzonderlijk volgen, maar wel
in de aangewezen volgorde. De inhoud van Bronze
is dezelfde als die van de tweedaagse MUG-opleiding, die de afgelopen jaren werd georganiseerd.
Verpleegkundigen die in het verleden die MUG-opleiding volgden, kunnen meteen instappen in Silver.
Elke module kan op verschillende momenten doorheen het academiejaar gevolgd worden.

Meer weten? Surf naar odisee.be/phls voor meer info,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure.
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Meer weten? Surf naar odisee.be/phls voor meer info,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure.
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CAMPUS
SINT-NIKLAAS

Postgraduaat

Sociale en geestelijke
gezondheidszorg
Kwaliteitsvolle zorg verlenen aan kwetsbare mensen vraagt specifieke competenties. Dankzij dit
modulair professionaliseringstraject kun je die competenties versterken. Het postgraduaat Sociale
en geestelijke gezondheidszorg omvat vijf themamodules die je in vrije volgorde kunt volgen. Als
jij al werkt in het sociaalpsychiatrisch werkveld, is deze opleiding een absolute aanrader met een
duidelijke meerwaarde.

Voor wie?

Het postgraduaat Sociale en geestelijke gezondheidszorg richt zich tot alle professionals die
ondersteuning en begeleiding bieden aan
kwetsbare groepen.

Programma

Het programma omvat 20 studiepunten met
5 modules van elk 5 lesdagen. De modules zijn
thematisch uitgewerkt in samenwerking met het
werkveld en zijn zeer praktijk- en ervaringsgericht.
• Armoede en gezondheid: “arm maakt ziek,
ziek maakt arm” illustreert de verwevenheid
van gezondheid en armoede. Er is niet alleen
het effect van armoede op de levensduur,
maar evenzeer op het aantal gezonde levensjaren. Toegang tot gezondheidszorg is hierbij
een cruciaal gegeven.
• Verslavingszorg, who cares?: de module
zoomt in op thema’s als motiverende gespreksvoering, hervalpreventie en dubbele diagnose.
• Zorg voor psychisch kwetsbare ouderen:
we reiken tips aan om te streven naar meer
welbevinden en levenskwaliteit bij ouderen,
naar het bevorderen van waardigheid en het
ontdekken van levenskracht in fragiliteit.
• Zorg onder druk. Over ethiek en zelfzorg:
de zorg voor kwetsbare mensen vergt zeer veel
van de zorgverlener. Hoe ga je daarmee om?
• Wetgeving en sociale kaart in de sociale en
geestelijke gezondheidszorg: a match made
in heaven! Je leert in deze module alles over het
historisch kader, patiëntenwetgeving, vrijheidsbeperkende maatregelen, GDPR en privacy,
aansprakelijkheid, grensoverschrijdend gedrag,
specifieke doelgroepen en voorzieningen ...

Meer weten? Surf naar odisee.be/sgg voor meer info,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure.
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Postgraduaat
Postgraduaat

Wondzorg
Wondzorg

CAMPUS
AALST
CAMPUS
BRUSSEL
AALST, &
SINT-NIKLAAS
BRUSSEL &
SINT-NIKLAAS

De vergrijzing van onze bevolking zorgt voor een grote toename van het aantal patiënten dat wondzorg
nodig heeft.
aandoeningen
diabetes
en vaatlijden
zullen de
komende
de
De
vergrijzing
vanChronische
onze bevolking
zorgt voorzoals
een grote
toename
van het aantal
patiënten
datjaren
wondvraagnodig
naarheeft.
deskundige
wondzorgspecialisten
in ziekenhuizen,
woonzorgcentra
enkomende
thuiszorgjaren
alleende
zorg
Chronische
aandoeningen zoals
diabetes en vaatlijden
zullen de
maar naar
doendeskundige
stijgen. Wil jij
specialist worden in de
wondzorg? Kies
dan voor dit postgraduaat.
vraag
wondzorgspecialisten
in ziekenhuizen,
woonzorgcentra
en thuiszorg alleen
maar doen stijgen. Wil jij specialist worden in de wondzorg? Kies dan voor dit postgraduaat.

Voor wie?
Dit postgraduaat
richt zich tot geïnteresseerde
Voor
wie?

bachelors
of masters
de verpleegof vroedkunDit
postgraduaat
richtinzich
tot geïnteresseerde
de,
artsen
en
andere
professionele
gezondheidsbachelors of masters in de verpleeg- of vroedkunwerkers
uiten
ziekenhuizen,
thuiszorg en
woonzorgde,
artsen
andere professionele
gezondheidscentra.
werkers uit ziekenhuizen, thuiszorg en woonzorgcentra.
Heb je een bachelor- of masterdiploma in de
verpleegvroedkunde,
dan kun je rechtstreeks
Heb
je eenofbachelorof masterdiploma
in de
inschrijven.
Ben
je
HBO5-verpleegkundige
of
verpleeg- of vroedkunde, dan kun je rechtstreeks
beschik
je
over
een
andere
vooropleiding
en
inschrijven. Ben je HBO5-verpleegkundige ofwil
je graag je
deelnemen,
neem dan
eerst contact
beschik
over een andere
vooropleiding
enop
wil
met
de
opleidingscoördinator
(ann.jaques@
je graag deelnemen, neem dan eerst contact op
odisee.be).
De opleiding beantwoordt
aan de
met
de opleidingscoördinator
(ann.jaques@
RIZIV-reglementering
van
1
juli
2003
voor
thuisodisee.be).
verpleegkundigen.

Programma
Het postgraduaat telt 20 studiepunten (SP).
Programma

Er zijn
in totaal 17 telt
lesdagen,
vier congresdagen
Het
postgraduaat
20 studiepunten
(SP).
en
twee
dagen
evaluatie.
Het
programma
is
Er zijn in totaal 17 lesdagen, vier
congresdagen
opgedeeld
in
twee
modules:
en twee dagen evaluatie. Het programma is
opgedeeld in twee modules:
• Basismodule ‘Referentieverpleegkundige
wondzorg’ (5 ‘Referentieverpleegkundige
SP)
• Basismodule
Volgende
thema’s
wondzorg’ (5 SP)komen aan bod: historiek
en actuele regelgeving in de wondzorg, inzicht
• Specialisatiemodule ‘Wondzorg’ (15 SP)
in fysiologie, typologie en pathologie van wonHetden,
is ook
mogelijk omen
in te
schrijven voor
de
epidemiologie
bacteriologie,
diverse
afzonderlijke
modules,
in de vorm van
een na- en
behandelwijzen,
verbandenleer,
pijnbeheer
multidisciplinair werken.
vorming.
• Specialisatiemodule
(15 SP)
De
opleiding is ontwikkeld‘Wondzorg’
in samenwerking
ons in de volgende
metWe
deverdiepen
wondzorgvereniging
CNC vzwthema’s:
en het
diabetesvoetzorg,
chirurgische
en oncologische
Centrum
voor nascholing
en posthogeschoolwondzorg,
brandwonden,
pijn
en wondbehanvorming (CNPV).
deling, voeding en wondfysiologie, preventie
en behandeling van decubitus, beenulcera en
compressietherapie.
Bepaalde thema’s uit deze module kunnen
ook afzonderlijk gevolgd worden in het kader
van bijscholing. Je vindt hierover meer info
op pagina 39.
Het is ook mogelijk om in te schrijven voor de afzonderlijke modules, in de vorm van een navorming.
De opleiding is ontwikkeld in samenwerking
met de wondzorgvereniging CNC vzw en het
Centrum voor nascholing en posthogeschoolvorming (CNPV).

Meer weten? Surf naar odisee.be/pgwz voor meer info,
toelatingsvoorwaarden,
en inschrijvingsprocedure.
Meer
weten? Surf naar studiegeld
odisee.be/pgwz
voor meer info,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure.
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Navormingen rond

Gespecialiseerde zorg
Odisee ontwikkelde i.s.m. diverse partners en beroepsverenigingen opleidingen voor verschillende
specialisaties binnen de zorg. Deze navormingen zijn bedoeld voor zowel verpleegkundigen als
paramedici werkzaam in die sector. Een uitgebreide beschrijving van de thema’s die behandeld
worden binnen elke opleiding vind je op onze website.

Continentiezorg

De opleiding tot referentieverpleegkundige
continentiezorg bestaat uit een basismodule over
algemene continentiezorg en drie keuzemodules:
continentiezorg bij ouderen, in de verpleegkundige praktijk en continentiezorg in de neurologie
en revalidatie. Tijdens de hands-on vorming
leer je de patiënt met urine- en/of faecesincontinentie herkennen en zorg op maat aanbieden.
Ontwikkeld i.s.m. Urobel, de Belgische Vereniging
voor Urologische Verpleegkundigen, Paramedici
en Aanverwanten en de Belgische Vereniging voor
Urologen (BVU).

Nefrologische verpleging

Werk je als verpleegkundige in de nefrologie,
meer bepaald in de dialyse- en transplantatiecentra en nefrologische eenheden, of wil je die
stap zetten? Deze opleiding van 8 lesdagen en
4 praktische dagen met o.a. klinische bezoeken
aan enkele dialysecentra in Vlaanderen biedt
je een volledige visie op de discipline. Georganiseerd i.s.m. Orpadt, de Belgisch-Nederlandse
beroepsvereniging van paramedisch personeel
in de nefrologische sector.

Pijn

De referentieverpleegkundige pijn vervult een sleutelrol binnen het multidisciplinair pijnteam van een
zorginstelling. Deze navorming bereidt je hierop
voor door je een gedegen kennis aan te reiken van
enerzijds medische aspecten, diverse behandelingswijzen en concrete verpleegkundige zorg en
anderzijds psychosociale begeleiding van patiënten
met acute of chronische pijn. Tot stand gekomen in
overleg met de Belgian Pain Society (BPS).

36

Revalidatie

Wil je aan de slag als revalidatieverpleegkundige?
Kies voor deze gespecialiseerde vorming voor
verpleegkundigen en paramedici die zich willen
verdiepen in locomotorische en neurologische
revalidatie. Ontwikkeld i.s.m. het revalidatieziekenhuis RevArte, Edegem en met goedkeuring van
de Belgische Vereniging voor Revalidatieverpleegkundigen (BVRV).

Uro-oncologie

De opleiding bestaat uit 5 modules (ook los te
volgen): een algemene module en vier modules
met focus op prostaatkanker, blaaskanker, nier-,
penis- en testiskanker, en algemene aandachtspunten. We voorzien ook een praktische tweedaagse en stage voor wie alle modules volgt.
Na deze opleiding kun je als gespecialiseerd
verpleegkundige elke patiënt met uro-oncologische problemen zorg bieden op maat. Bovendien
ontdek je hoe je je medeverpleegkundigen en
andere zorgverleners optimaal kunt ondersteunen in het zorgproces. Ontwikkeld i.s.m.
Urobel, de Belgische Vereniging voor Urologische
Verpleegkundigen, Paramedici en Aanverwanten,
de Belgische Vereniging voor Urologen (BVU) en
de Vereniging Verpleegkundigen Radiotherapie
en Oncologie (VVRO).

Gespecialiseerde voetzorg

Een gespecialiseerd voetverzorger doet méér dan
basis- en esthetische voetverzorging. Hij staat
in voor de preventie en verzorging van huiden nagelaandoeningen en voorkomt verdere
voetaandoeningen door gebruik te maken van
verschillende hulpmiddelen. In deze navorming
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focussen we in theorie én in de praktijk op wondzorg, ontsmettingsmiddelen en verbanden in de
voetzorg, diabetesvoetwondzorg, mycosenzorg
en meer. Ingericht i.s.m. het Centrum voor Nascholing en Posthogeschoolvorming (CNPV).

Nutritie

Deze vorming voor verpleegkundigen in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen of in de
thuiszorg, voor diëtisten, ziekenhuisapothekers,
vertegenwoordigers van voedingsfirma’s,
artsen … focust op het belang van voeding in
de zorgverlening. Volgende thema’s komen aan
bod: ondervoeding voorkomen, OPD-cachexiebijvoedingen, enterale en parenterale voeding,
voeding op intensieve zorgen, gastro-enterologie, geriatrie en palliatieve zorg, interactie van
geneesmiddelen op kunstmatige voeding, voeding
bij bejaarden en sarcopenie, voeding in terminale
fase en/of bij vergevorderde dementie …
Ontwikkeld door Vlaamse Vereniging voor
Klinische Voeding en Metabolisme (VVKVM vzw),
het nutritieteam van AZ Nikolaas en Odisee.

Voeding van het jonge kind en de
adolescent

Kinderen, jongeren en hun ouders begeleiden in
hun zoektocht naar juiste voedingsgewoonten is
een grote uitdaging voor alle voedings- en dieetkundigen. De opleiding biedt tips en methodieken
om professionals te ondersteunen in die opdracht.
In 2021 werken we in deze vijfdaagse opleiding
rond voedselallergie bij kinderen, communicatie
rond gewichts- en lichaamsperceptie, moeilijke
eters, zuigelingenvoeding, klinische voeding, functionele buikklachten, interventies bij kinderen
met eet- en gewichtsproblemen, diabetes, diversiteit en omgaan met beginnende eetproblemen
bij adolescenten. Ontwikkeld door docenten van
de professionele bachelor Voedings- en dieetkunde
van Odisee, Thomas More en de UCLL, en afgetoetst
binnen het werkveld.

Meer weten? Surf naar odisee.be/ae voor meer info, locaties, toelatingsvoorwaarden, studiegeld
en inschrijvingsprocedure. Met bijkomende vragen kun je terecht bij ann.jaques@odisee.be
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Navormingen rond

Medische beeldvorming
en radiotherapie
Medische beeldvorming is een vak op zich. Wil je hier meer over te weten komen? Spijker je kennis
over o.a. stralingsbelasting en radiologische procedures en technologieën bij met een van onze
opleidingen.

Blind positioneren in de radiologie:
voor technologen medische beeldvorming en verpleegkundigen

Door de grote aandacht voor de hoeveelheid
stralingsbelasting van medische oorsprong op de
patiënt wordt ‘blind positioneren’ steeds belangrijker. In deze opleiding leer je alles wat je moet
weten om procedures met zo weinig mogelijk
stralingsbelasting uit te voeren. De theorie die
je krijgt aangereikt train je in een skillslab, met
medestudenten (zonder straling) of antropomorfe
fantomen.

Blind positioneren in de radiologie:
voor artsen-specialisten in opleiding

Deze opleiding richt zich tot Artsen-Specialisten
in Opleiding Radiologie (ASO-Radiologie). In de
zeer interactieve en praktijkgerichte navorming
leer je aan de hand van landmarks, de positie van
patiënten en de röntgenbuis klassieke röntgenopnames maken zonder doorlichting.
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Radioprotectie

Werken met ioniserende stralen is niet zonder
gevaar. Een basiskennis om je eigen veiligheid én
die van de patiënt te waarborgen is dan ook onontbeerlijk. De vorming beantwoordt aan de criteria
die opgelegd worden door het Koninklijk Besluit,
dat alle professionals die in aanraking komen met
ioniserende straling verplicht om een opleiding
stralingsbescherming te volgen.

Consultancy

We bieden ziekenhuizen en andere bedrijven die werken met medische beeldvorming de mogelijkheid om een opleiding of
coaching op maat te volgen. Voor meer info
kun je terecht bij dirk.debacker@odisee.be.
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Studiedagen

Behoud bijzondere
beroepsbekwaamheid
of -titel
Verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid of -titel BBK/T kunnen
hiervoor in bepaalde gevallen een jaarlijkse premie ontvangen. De volgende studiedagen richten
zich in eerste instantie tot gespecialiseerde verpleegkundigen op zoek naar vormingen om hun
beroepsbekwaameid of -titel te behouden. Maar ook andere geïnteresseerden die zich wensen
bij te scholen zijn welkom.

Intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Palliatieve zorg

Geriatrie

Palliatieve zorg voor diverse
cliëntgroepen

• Nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg
• Dorst op intensieve zorgen: mag mijn patiënt
drinken?
• First, second en third victim
• Hittegolf: nieuwe ziektebeelden
• Problemen bij post-intubatie: staan we er
genoeg bij stil?
• …

• Verbindend communiceren rond intimiteit
en seksualiteit bij ouderen
• Voor altijd verbonden: de kracht van (einde)levensverhalen

Studiedagen rond wondzorg
•
•
•
•
•

Introductiedag wondzorg
Ontsmetten: true or false
Nieuwe inzichten in de wondzorg
Specialisatiedag wondzorg
Wondzorg in de ouderenzorg

• Palliatieve zorg in de oncologie
• Specifieke verpleegkundige aspecten
en hun aanpak
• Ethiek en deontologie in de palliatieve zorg
• Spiritualiteit in de palliatieve zorg
• Verhoog je veerkracht
• Communicatie en begeleiding in de
palliatieve zorg

•
•
•
•
•
•

Kinderen
Personen met neurodegeneratieve aandoening
Personen met dementie
Personen binnen thuiszorg
Personen binnen WZC
...

Pediatrie en neonatologie
•
•
•
•

Pasgeborenen en speciale kinderziektes
Luchtwegeninfecties bij kinderen
Kinderen met psychiatrische kwetsbaarheid
Allergie bij kinderen

Meer weten? Surf naar odisee.be/ae voor meer info,
locaties, studiegeld en inschrijvingsprocedure.
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Navormingen rond

Management
Gezondheidseconomie

Dit uniek langlopend programma biedt je als specialist in de gezondheidszorg een breed inzicht in de
algemene gezondheidseconomie én de gezondheidseconomische evaluatie. Zo ben je nadien in
staat om gezondheidseconomische studies op te
zetten, te analyseren en te interpreteren.

Ziekenhuismanagement voor artsen

De arts-specialist draagt steeds meer beleidsverantwoordelijkheid binnen een afdeling of departement. Dit programma maakt je als arts in een
beperkte tijd vertrouwd met een aantal essentiële
kennisdomeinen, voornamelijk strategische,
juridische en financiële.

Meer weten? Surf naar emsbrussel.be voor meer info,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure
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Management in de gezondheids- en
welzijnszorg

Deze postgraduaatsopleiding is bestemd voor wie in
de gezondheids- en welzijnszorg werkt en interesse
heeft in beleids- en managementvraagstukken,
bijvoorbeeld omdat je een (midden)kaderfunctie
ambieert. Het programma leert je je verder te bekwamen in leidinggeven aan zorgorganisaties in
een continu veranderende omgeving.
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Navormingen rond

Preventie en welzijn
Wil je als expert waken over het welzijn van werknemers binnen je bedrijf of organisatie?
Kies voor de opleiding tot Preventieadviseur door de Preventie en Milieu Academy.

Aanvullende vorming tot preventieadviseur
Basismodule

Je volgt eerst een basisvorming van 120 uur. Die
vul je aan met een specialisatiemodule naar keuze.

Specialisatiemodule niveau 1

Na deze specialisatiemodule van 280 uur kun
je aan de slag als preventieadviseur niveau 1 in
bedrijven met zeer risicovolle activiteiten en/of
bedrijven van een vrij grote omvang.

Specialisatiemodule niveau 2

Deze specialisatiemodule van 90 uur bereidt je
voor op de functie van preventieadviseur niveau 2.

Specialisatiemodule arbeidshygiëne

De specialisatiemodule arbeidshygiëne van 315
uur focust op het identificeren van chemische,
fysische en biologische gevaren op de werkvloer
en het beoordelen van factoren die kunnen leiden
tot schadelijke risico’s. We doen dat aan de hand
van inschattingsmodellen, meetstrategieën en
meetmethoden.

Specialisatiemodule ergonomie

Als ergonoom adviseer en ondersteun je ondernemingen bij de uitbouw en implementatie van
hun preventiebeleid ergonomie. In de specialisatiemodule van 280 uur leer je hoe je veilig (grote)
lasten kunt tillen, verplaatsen, duwen of trekken.
Daarnaast is ook langdurig beeldschermwerk een
van de aandachtspunten van ergonomen.

Specialisatiemodule psychosociale
aspecten van de arbeid

Wil je als psycholoog graag ondernemingen
adviseren en ondersteunen in hun beleid rond
werkbaar werk, pesten en agressie, burn-out en
bore-out …? Dan is deze specialisatiemodule
van 280 uur je op het lijf geschreven.

Meer weten? Surf naar odisee.be/ae voor meer info,
toelatingsvoorwaarden, studiegeld en inschrijvingsprocedure.
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SAMENWERKING MET KU LEUVEN
Waardevolle co-certificering

Naast het eigen aanbod participeert Odisee ook in drie gezamenlijke opleidingscentra met
de KU Leuven. Hun opleidingen genieten dan ook van een waardevolle co-certificering
met de KU Leuven.

• De EHSAL Management School

is uitgegroeid tot een van de leidinggevende
business schools in Vlaanderen. Het opleidingscentrum biedt diverse lang- en kortlopende
opleidingen aan rond bedrijfswetenschappen en
managementvorming. Enerzijds kun je bij EMS als
pas afgestudeerde bachelor of master je basisopleiding aanvullen met een praktijkgerichte specialisatie, via de postgraduaten met dagprogramma.
Anderzijds biedt EMS talloze opleidingen voor wie
al actief is in het bedrijfsleven of andere sectoren.
Voor wie werkt in de gezondheidssector kunnen
ook hun opleidingen zoals Projectmanagement,
Bedrijfskunde, Corporate performance management en Praktische managementvaardigheden een
meerwaarde bieden. Meer info op emsbrussel.be.

• De Fiscale Hogeschool

in Brussel is al 50 jaar lang specialist in hoogstaande fiscale opleidingen. Bij FHS kun je een
postgraduaat volgen als dagopleiding van één
jaar of als avondopleiding van twee jaar. Alle
postgraduaten worden gekenmerkt door een
sterk praktijkgerichte invalshoek. Ze baseren
zich op de meest recente fiscale wetgeving en
worden onderwezen door docenten met een
ruime ervaring in de werkveld. Daarnaast biedt
Fiscale Hogeschool elk semester grondige
snelcursussen aan in personenbelasting,
vennootschapsbelasting, btw en het vennootschapsrecht. Meer info op fhs.be.
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• De Preventie & Milieu Academy

verenigt opleidingen gespecialiseerd in
preventie, welzijn en milieu met een focus op
langlopende opleidingen tot preventieadviseur
en milieucoördinator. Odisee werkt hiervoor
samen met experten verbonden aan verschillende faculteiten van KU Leuven en talloze
specialisten in het werkveld. Naast de klassieke
opleidingen in dagonderwijs kun je verschillende navormingen ook via afstandsleren volgen.
Meer info op odisee.be/ae.

Nota’s
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KOM NAAR
ONZE INFODAGEN
2021
Zaterdag 06/03/2021
van 9u30 tot 16u30
Zaterdag 24/04/2021
van 9u30 tot 16u30
Zaterdag 26/06/2021
van 9u30 tot 16u30
Zaterdag 04/09/2021
van 9u30 tot 16u30

Onze co-campussen vind je in
Aalst, Brussel, Dilbeek, Gent, Schaarbeek, Sint-Niklaas

circlefacebook facebook.com/odiseehogeschool
circletwitterbird @odiseehogesch
circleinstagram @odisee
youtube.com/odiseehogeschool
odisee.be
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Meer info:
odisee.be/infodag

