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HBO 5 verpleegkunde Antwerpen 

 

 

Het Sint-Norbertusinstituut Antwerpen is een dynamische school die een 
brede waaier van studiemogelijkheden aanbiedt in de onderwijsvormen ASO, 
TSO en BSO. Een belangrijk studiegebied in onze school is de driejarige 
opleiding HBO5 verpleegkunde. 
Voor deze studierichting  kan je terecht op campus Lokkaardstraat. 
 

Adres: Lokkaardstraat 6, 2018 Antwerpen 

Tel. 03 260 66 30 

Website: www.sint-norbertus.be 

Mail: verpleegkunde@sint-norbertus.be 

Facebook: Sint-Norbertus Antwerpen HBO5 

 
 
Deze opleiding wordt georganiseerd in een samenwerkingsverband met de 
Karel de Grote-Hogeschool. 
 

Verpleegkunde, een boeiend beroep met een 
toekomst! 
 
Sint-Norbertusinstituut Antwerpen 
Hoofdcampus: Amerikalei 47, 2000 Antwerpen, 03 377 71 95 
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Toelatingsvoorwaarden 
 

▪ houder zijn van:  

✓ het diploma secundair onderwijs (alle onderwijsvormen) 

✓ het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad 
van het secundair onderwijs 

✓ een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor 
sociale promotie van minimaal 900 lestijden 

✓ een certificaat van een opleiding van het secundair 
volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden 

✓ een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie 

✓ een certificaat van het hoger beroepsonderwijs 

✓ een diploma van het hoger beroepsonderwijs 

✓ een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig 
leerplan 

✓ een diploma van bachelor of master 

✓ het attest dat toelating verleent tot het HBO, opleiding 
verpleegkunde, uitgereikt door de Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap 

✓ het buitenlands diploma conform verklaard door het Ministerie van 
Onderwijs 

 
Indien men geen houder is van één van de hierboven vernoemde 
getuigschriften of diploma’s, geldt de volgende toelatingsvoorwaarde:  

✓ een met vrucht door de school georganiseerde en door de 
toelatingsklassenraad beoordeelde toelatingsproef hebben afgelegd 
(voor die studenten die op 1 september niet meer leerplichtig zijn). 
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Inlichtingen en inschrijvingen 
 
Inschrijven voor de module die start op 3 februari 2020: Campus 
lokkaardstraat 

✓ Info & inschrijving: donderdag 12 december 2019: 18u.-20u. 
✓ Info & inschrijving: donderdag 16 januari 2020: 18u.-20u. 

Inschrijven voor de module die start op 1 september 2020: Campus 
lokkaardstraat 

✓ Info: Open campusdag:  zaterdag 14 maart 2020: 10u.-16u. 
✓ Info & inschrijving: zaterdag 9 mei 2020: 9u.30 tot 12u.30 
✓ Info & inschrijving: zaterdag 27 juni 2020: 9u.30 tot 12u.30 
✓ Alle werkdagen tijdens de zomervakantie van 1 juli tot en met 6 juli 

en van 20 augustus tot en met 31 augustus van 9u. tot 12u. en van 
      13u.30 tot 16u. 

Documenten nodig voor inschrijving: 
✓ identiteitskaart 
✓ hoogst behaalde diploma 

De school is gesloten van dinsdag 7 juli 2020 tot en met woensdag 19 
augustus 2020. 
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Enkele troeven van onze opleiding 
 

✓ driejarige modulaire opleiding met 2 startmomenten: 1 september 
en 1 februari 

✓ na elke module behaal je een deelcertificaat 

✓ na module 2, verpleegkundige basiszorg, behaal je de titel van 
“Zorgkundige” 

✓ na 3 jaar behaal je het diploma “Gegradueerde in de Verpleegkunde” 

✓ mogelijkheid tot differentiatie: algemeen ziekenhuis, ouderenzorg, 
geestelijke gezondheidszorg  

✓ werken aan 10 kerncompetenties gedurende elke module  

✓ kleine klasgroepen 

✓ veel afwisseling tussen theorie en praktijk 

✓ groot aanbod aan stageplaatsen met intensieve stagebegeleiding 

✓ beroepsgericht, na de opleiding hebben alle studenten direct werk 

✓ enthousiast docententeam 

✓ leuke activiteiten zoals teambuilding 

✓ mogelijkheid voor extra begeleiding: taal-, studie- en socio-
emotionele begeleiding 
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Opleidingsstructuur 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Initiatie 

Verpleegkunde 
20 weken 

Verpleegkundige 
basiszorg 

20 weken 
 

Oriëntatie Algemene 
Gezondheidszorg 

20 weken 

 

Oriëntatie Ouderen en 
geestelijke 
gezondheidszorg 

20 weken 

Toegepaste 
Verpleegkunde 

40 weken 
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Leerinhouden 
 
In onze opleiding bieden we competentiegericht onderwijs aan. Als 
verpleegkundige zijn een goede kennis, voldoende vaardigheden en een 
correcte attitude belangrijk bij de directe patiëntenzorg. We zetten dan ook, 
als school, hierop in zodat je over voldoende basis beschikt om te voldoen 
aan de verwachtingen van het werkveld. 
 
Dit bereiken we door de zorgvrager te bestuderen op fysisch, psychisch, 
sociaal en ethisch vlak.  
Om zorg goed uit te voeren is het nodig een aantal vaardigheden stapsgewijs 
geïntegreerd aan te leren, met ondersteuning van theoretische leerstof. 
Om al deze competenties te bereiken, bieden we jou alle kansen bij het 
inoefenen van vaardigheden en bij het studeren, remediëren en uitdiepen 
van de leerstof. 
In het modulaire systeem bouwt elke nieuwe module voort op de 
basiscompetenties van de vorige module. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Kerncompetenties 

kennis 
 

vaardigheden 
 

stage 
 

Reflectie-
vaardig-
heden 
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Curriculum: Initiatie Verpleegkunde (IV) 
 
Kc 1: Ik verzamel systematisch gegevens 

1. Zingevende betrokkenheid 
2. Inleiding op verpleegkundig redeneren 
3. Omgaan met verpleegkundige gegevens 

Kc 3: Ik voer basiszorgen uit 
1. Hygiënische zorgen 
2. Problemen t.g.v. immobiliteit 
3. Rugpreventie 
4. Opname en uitscheiding  
5. Vitale parameters 
6. EHBO  
7. Zuurstof en inhalatietherapie 
8. Geneesmiddelenleer 

Kc 5: Ik ga een samenwerkingsrelatie aan met de zorgvrager 
1. Communicatie met de zorgvrager 
2. Deontologie 

Kc 7: Ik werk in een zorgteam waar ik de zorg op zorgvragerniveau   
            coördineer 

1. Professioneel samenwerken 
2. Inhoud van het verpleegkundig beroep 

Kc 8: Ik evalueer de zorg in samenspraak 
1. Leren reflecteren 
2. Leren leren 
3. Leren rekenen in de gezondheidszorg 
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Curriculum: Verpleegkundige basiszorg (VB) 
 
Kc 1: Je verzamelt systematisch gegevens 

1. De kwetsbare oudere zorgvrager 
2. Verpleegkundig redeneren 
3. Voortplanting 
4. Diabetes 
5. Micro-organismen zien en bestrijden 

Kc 4: Je voert B en C handelingen uit 
1. Wondverzorging 
2. Inspuitingen 

Kc 5: Je gaat een samenwerkingsrelatie aan met de zorgvrager 
1. Samenwerken met een zorgvrager 
2. GVO en PVO 
3. Omgaan met lijden, sterven en rouw 

Kc 7: Je werkt in een zorgteam waar je de zorg op zorgvragerniveau  
            coördineert 

1. Werken in een team 
2. Wetgeving 
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Curriculum: Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg (OAG) 
 
Kc 1: Je verzamelt systematisch gegevens 

1. Pneumologie 
2. Endocrinologie 
3. Gynaecologie 
4. Gynaecologie 

Kc 2: Je plant zorg vanuit verpleegproblemen 
1. Verpleegkundig redeneren 

Kc 4: Je voert B en C handelingen uit 
1. Transfusie / infuustherapie 
2. Wondzorg: chirurgische en open wonde 

Kc 6: Je begeleidt en coacht de zorgvrager 
1. Begeleiding van zorgvragers 
2. Pediatrie 
3. Zorg in een superdiverse wereld  

Kc 10: Je past de zorg aan nieuwe ontwikkelingen aan 
1. Gebruik van vakliteratuur 
2. Organisatie van de Belgische gezondheidszorg 
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Curriculum: Oriëntatie Ouderenzorg en Geestelijke   
                       Gezondheidszorg (OOGG) 
Kc 1: Je verzamelt systematisch gegevens 

1. GGZ: oriëntatie in de psychiatrie 
2. GGZ: zorg voor mensen met een beperking 
3. OZ: oriëntatie in de ouderenzorg 

         4.     Neurologie 
         5.    Gastro-enterologie 
         6.    Urologie en nefrologie 
Kc 2: Je plant zorg vanuit verpleegproblemen 

1. Verpleegkundig redeneren 

Kc 6: Je begeleidt en coacht de zorgvrager 
1. Begeleiding van een zorgvrager 
2. Ethiek 
3. Stromingen 
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Curriculum: Toegepaste Verpleegkunde (TV) 
 
 
De module Toegepaste Verpleegkunde is één grote module van 40 weken, 
maar wordt opgesplitst in een startgedeelte deel A van 20 weken en 
vervolggedeelte deel B, eveneens van 20 weken. 
In deze module kan de student een keuze maken voor een bepaalde 
interessegebieden. 
Wij richten volgende interessegebieden in: 
 
 

✓ geestelijke gezondheidszorg (TV G) 
✓ ouderenzorg (TV O) 
✓ ziekenhuisverpleegkunde (TV Z) 

 
 

 
 

TVZ TVO 

TVG 

TV 
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Leerwerkplek & Internationale stage 
 
In de module Toegepaste Verpleegkunde wordt je als student voorbereid 
voor het werkveld. Dit doen we door stage aan te bieden in samenwerking 
met de Karel de Grote hogeschool waarbij een deel van de stage afdeling 
volledig overgenomen wordt door studenten.  
We bieden ook de mogelijkheid om een internationale stage te lopen in 
Polen. Deze ervaringen worden levenslang meegedragen in de 
beroepspraktijk. 
 
 

                 BYDGOSZCZ - POLEN 
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Curriculum: Toegepaste Verpleegkunde 
✓ interessegebied geestelijke gezondheidszorg (TV G) 

 
Kc 1: Je verzamelt systematisch gegevens 

1. Vasculaire urgenties 
2. Oncologie deel 1 
3. Cardiologie deel 1 
4. Infectieziekten 
5. Psychiatrische stromingen 
6. Psychopathologie deel 1,2,3,4 

Kc 2: Je plant zorg vanuit verpleegproblemen 
1. Verpleegkundig redeneren in de ggz 
2. Klinisch redeneren (basis) 
3. Klinisch redeneren in de ggz deel 1,2 

Kc 4: Je voert B en C handelingen uit 
1. Medisch technische onderzoeken en behandelingen  
2. Psychofarmaca 
3. Crisisinterventie 

Kc 6: Je begeleidt en coacht de zorgvrager 
1. Godsdienst 
2. Begeleiding van de palliatieve zorgvrager 
3. Chronische pijn 
4. Verpleegkundig recht, orgaandonatie en einde natuurlijk persoon 
5. Psychiatrisch recht 
6. Communicatietraining 
7. Stoornissen bij kinderen en adolescenten 

Kc 7: Je werkt in een zorgteam waar je de zorg op zorgvragerniveau  
            coördineert 

1. Coachen en delegeren 
2. Ethiek 

Kc 9:  Je helpt bij de uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek 
1. Inleiding tot wetenschappelijk onderzoek 

Kc 10: Je past de zorg aan nieuwe ontwikkelingen aan 
1. Gezondheidseconomie 

 
 

 



16 

 

Curriculum: Toegepaste Verpleegkunde 
✓ interessegebied ouderenzorg (TV O) 

Kc 1: Je verzamelt systematisch gegevens 
 

1. Vasculaire urgenties 
2. Oncologie deel 1,2 
3. Cardiologie deel 1,2 
4. Infectieziekten 
5. Neurologie 
6. Orthopedie 
7. Vaatheelkunde 
8. NKO 
9. Ophtalmologie 

Kc 2: Je plant zorg vanuit verpleegproblemen 
1. Verpleegkundig redeneren 
2. Klinisch redeneren (basis) 
3. Klinisch redeneren in de ouderenzorg deel 1,2 

Kc 4: Je voert B en C handelingen uit 
1. Medisch technische onderzoeken en behandelingen deel 1 
2. Algemeen gebruik van psychofarmaca 

Kc 6: Je begeleidt en coacht de zorgvrager 
1. Godsdienst 
2. Begeleiding van de palliatieve zorgvrager 
3. Chronische pijn 
4. Verpleegkundig recht, orgaandonatie en einde natuurlijk persoon 
5. Lichamelijke aspecten van het verouderen 
6. Sociale aspecten van het verouderen 
7. Psychische aspecten van het verouderen 

Kc 7: Je werkt in een zorgteam waar je de zorg op zorgvragerniveau  
            coördineert 

1. Coachen en delegeren 
2. Ethiek 

Kc 9:  Je helpt bij de uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek 
         1.    Inleiding tot wetenschappelijk onderzoek 
Kc 10: Je past de zorg aan nieuwe ontwikkelingen aan 

1. Organisatie en financiering van de Belgische gezondheidszorg deel 1 
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Curriculum: Toegepaste Verpleegkunde 

✓ interessegebied ziekenhuisverpleegkunde (TV Z) 
Kc 1: Je verzamelt systematisch gegevens 

1. Vasculaire urgenties 
2. Oncologie deel 1,2 
3. Cardiologie deel 1,2 
4. Infectieziekten 
5. Neurologie 
6. Orthopedie 
7. Vaatheelkunde 
8. NKO 
9.     Ophtalmologie 

Kc 2: Je plant zorg vanuit verpleegproblemen 
1. Verpleegkundig redeneren 
2. Klinisch redeneren (basis) 
3. Klinisch redeneren in de algemene gezondheidszorg deel 1,2 

Kc 4: Je voert B en C handelingen uit 
1. Medisch technische onderzoeken en behandelingen deel 1 
2. Algemeen gebruik van psychofarmaca 
3. Medisch technische handelingen 
4. OK 

Kc 6: Je begeleidt en coacht de zorgvrager 
1. Godsdienst 
2. Begeleiding van de palliatieve zorgvrager 
3. Chronische pijn 
4. Verpleegkundig recht + orgaandonatie + einde natuurlijk persoon 

Kc 7: Je werkt in een zorgteam waar je de zorg op zorgvragerniveau  
            coördineert 

1. Coachen en delegeren 
2. Ethiek 

Kc 9:  Je helpt bij de uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek 
         1.    Inleiding tot wetenschappelijk onderzoek 
Kc 10: Je past de zorg aan nieuwe ontwikkelingen aan 

1. Organisatie en financiering van de Belgische gezondheidszorg deel 1 
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Wat na de opleiding HBO5 Verpleegkunde? 
 
 

Verder studeren: 
✓ Brugopleiding hogeschool: Bachelor in de Verpleegkunde 
✓ Kaderopleiding 
✓ Getuigschrift pedagogische bekwaamheid 
✓ Postgraduaat  

Werken: 
✓ Algemeen ziekenhuis 
✓ Thuiszorg 
✓ Woonzorgcentra 
✓ Centra geestelijke gezondheidszorg 
✓ Revalidatiecentra 
✓ CLB 
✓ Bij arts 
✓ …. 
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Praktische info 
 
1. Jaarplanning  
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2. Bereikbaarheid 
 
 
De campus is gemakkelijk bereikbaar met De Lijn. In de onmiddellijke 
omgeving hebben tramlijn 2, tramlijn 6, buslijn 22 en buslijn 30/34 een halte. 
De Lokkaardstraat is de straat, evenwijdig met de Jan Van Rijswijcklaan, en 
gelegen tussen de Lange Lozanastraat en de Markgravelei. 
 
 
 

Berchem Station  buslijn 30 (heen) en buslijn 34 (terug) 

F. Rooseveltplaats  tramlijn 15 tot harmonie, dan overstappen op  
                                                    tramlijn 2 of 6 

Metrostation Opera  tramlijn 15 tot harmonie, dan overstappen op  
                                                    tramlijn 2 of 6 

Centraal Station  tramlijn 2 of 6 

Mortsel   tramlijn 7 of 15 tot Harmonie, dan overstappen  
                                                    op tramlijn 2 of 6 

Zwijndrecht of Melsele           tramlijn 3 tot Opera, dan overstappen op 
of linkeroever                   tramlijn 15 tot harmonie, dan overstappen op 
                                                    tramlijn 2 of 6 

Merksem   tramlijn 2 of 6 

Hoboken   tramlijn 2 

Groenplaats   buslijn 22 

Wilrijk                 buslijn 22 
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