
hbo5 opleiding 
verpleegkunde

Zorg voor de toekomst 



Waarom 
HBO5-Opleiding 
Verpleegkunde?
Heb je een hart voor mensen?
Spreekt werken in een team je aan?
Ben je leergierig?
Neem je graag verantwoordelijkheid?
Ben je praktisch ingesteld?
Word je graag uitgedaagd om het beste van jezelf te geven?
Wil je graag meewerken aan de zorg van de toekomst?

Dan is de HBO5-Opleiding Verpleegkunde iets voor jou!



Waarom kiezen 
voor SAI? 
• Kwaliteitsvolle opleiding met jarenlange ervaring.
• Individuele begeleiding tijdens les en stage.
• Praktijkgerichte opleiding met stevige theoretische basis.
• Ruime waaier aan stageplaatsen, met mogelijkheid tot buitenlandse stage.
• Gedreven en deskundig docententeam.

 ‘Ik voel me zeer goed begeleid in het SAI. Ik sta er 
nooit alleen voor en kan met al mij vragen terecht. 
Ook de sfeer is goed. Ik sta er van versteld hoeveel 
ik heb bijgeleerd en hoe fijn het is om deel uit te 
maken van een goed team, zowel op stage als in 
de klas’ - RIET, 31 JAAR



Wie kan 
starten?

Als je het secundair onderwijs hebt afgewerkt, kan je starten 
met de opleiding. Indien je het secundair onderwijs niet hebt 
afgewerkt en ouder bent dan 18 jaar, kan je starten mits slagen 
voor de toelatingsproef. De toelatingsproef omvat naast een 
oriënterend gesprek een test basiskennis rekenen en Nederlands.
Voor werkzoekenden bestaat de mogelijkheid om te studeren via 
de VDAB. Meer info op www.VDAB.be.

‘Ik wist al vrij jong dat ik wou werken met 
mensen. Via de VDAB kreeg ik de kans om 
verpleegkunde te studeren. Ik vind het een zeer 
afwisselend beroep en ik vind het fantastisch om 
mensen te kunnen helpen. In het begin had ik 
wat schrik om terug naar school te gaan, maar 
dat is heel vlot verlopen.’ - KIMBERLY, 29 JAAR



HBO5 staat voor Hoger Beroepsonderwijs op niveau 5 en 
situeert zich tussen het secundair onderwijs (niveau 4)  
en de bacheloropleiding (niveau 6).

De opleiding telt vijf modules gespreid over drie jaren.
Na het slagen voor de eerste en tweede modules kan je 
je registreren als Zorgkundige.

De opleiding is een combinatie van theoretisch onderwijs, 
praktijklessen en stage. Je kan zowel starten op 1 september 
als op 1 februari.

Na het succesvol doorlopen van de vijf modules ontvang je het 
Europees erkend diploma van Gegradueerde Verpleegkunde. 

Wat is HBO5-Opleiding 
Verpleegkunde?



Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg (20 weken)

Oriëntatie Ouderen en Geestelijke Gezondheidzorg (20 weken)

JAAR 2

Diploma van gegradueerde verpleegkunde

JAAR 3
TOEGEPAST VERPLEEGKUNDE (40 WEKEN)

of ofAlgemene 
Gezondheidszorg

Geestelijke 
GezondheidszorgOuderenzorg

JAAR 1

Initiatie Verpleegkunde (20 weken)

Verpleegkundige Basiszorg (20 weken)

Zorgkundige



Inschrijven kan elke werkdag tussen 8u en 16.30u. Breng voor je 
inschrijving je identiteitskaart en hoogst behaalde diploma mee. Er 
is geen inschrijvingsgeld.

We bieden de HBO5- Opleiding Verpleegkunde 
ook aan in Geraardsbergen via het IPZO-project 
(Innovatieve, Praktijkgerichte Zorgopleiding). Het 
project kenmerkt zich door een praktijkgerichte 
aanpak. Van bij de start zijn er praktijklessen op 
de werkvloer.

Inschrijven?

IPZO Geraardsbergen

Odisee en het Sint-Augustinus-
instituut zijn partners. In het kader 
van hun samenwerking bieden ze 

in Aalst de HBO5-opleiding 
Verpleegkunde aan.

sa
sint-augustinusinstituut
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053 70 33 79 

info@sai-aalst.be   

HBO5 Verpleegkunde SAI Aalst  

sai_aalst

www.sai-aalst.be 

Vragen? 
Contacteer ons:


