
Grote ring rond Brussel

U.Z. Brussel:
6 min.

Centrum van
Brussel

Campus Jette

Tram: 9
Bus: 13, 14, 53, 84
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- halte UZ Brussel

Station Jette

Jouw campus
Je studeert op campus Jette, die vlot 
bereikbaar is met het openbaar vervoer. 
Dankzij het voordelige MIVB-abonnement rij 
je een heel jaar voor een prikje door de stad 
(in 2019 voor €50)!

Of kom gerust met de fiets. Je kan je eigen 
fiets kwijt in onze fietsenstalling. Of maak 
gebruik van één van de vele Brusselse 
deelinitiatieven. Er is zelfs een Villo station op 
de campus. Het is tien minuten fietsen van 
station Jette.

Basic Fit ligt vlakbij je campus: 
via Studentenvoorzieningen 
STUVO kan je 50% korting 
krijgen op een jaarabonnement!

Campus Jette
Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Tentoonstellingslaan

LaarbeeklaanLaarbeekbos

. . .

Na je studie kan je 
meteen aan de slag!

Ben je op zoek naar een veelzijdig en 
afwisselend beroep? Een beroep waar 
je zowel je handen uit de mouwen moet 
steken, je hoofd gebruiken en je hart 
ook belangrijk is? Wil jij voor andere 
mensen het verschil maken? Hou je 
van een uitdaging en heb je een stevige 
dosis verantwoordelijkheidszin? Dan is 
onze opleiding Verpleegkunde zeker 
iets voor jou!

Spelen met poppen

We gaan vanaf het eerste jaar op stage. 
We sturen je natuurlijk niet zomaar naar 
het werkveld. In ons simulatiecentrum 
leer je in een real-life ziekenhuiskamer 
met levensechte poppen wat je 
te wachten staat. Poppen die een 
hartstilstand kunnen krijgen, roepen en 
reageren zoals echte patiënten. Zo ben 
je uitstekend voorbereid om met echte 
patiënten aan de slag te gaan.

Na je studie kan je meteen aan de slag! 
Verpleegkundige is een knelpuntberoep. 
Met je diploma kan je heel wat kanten op: 

In het ziekenhuis: psychiatrie, oncologie, 
heelkunde, pediatrie, neonatologie, 
radiologie, revalidatie, palliatieve zorgen,…  
In een woonzorgcentrum, rust- en 
verzorgingstehuizen, psychiatrische 
ziekenhuizen, het brandwondencentrum,...

Buiten de ziekenhuissetting: 
Kind en Gezin, kinderdagverblijven, 
Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), 
maatschappelijke gezondheidszorg, 
psychiatrische thuiszorg, dag-
verzorgingscentra voor bejaarden, 
arbeidsgeneeskundige diensten, diensten 
voor thuisverpleegkunde, als zelfstandig 
verpleegkundige, centra voor algemeen 
welzijn (CAW), OCMW,…

En nog meer mogelijkheden: 
brandweer, ontwikkelingshulp, medische 
dienst landsverdediging, onderwijs, kabinet 
artsen en tandartsen, poliklinieken, 
ziekenfondsen, wijkgezondheidscentra, 
onderwijs, ministeries, bedrijfs-
verpleegkundige, clinical trials, 
datamanagement, beschut wonen, 
begeleidingscentra voor mensen met 

Stage in Brussel

Onze opleiding bestaat voor de helft 
uit stages. Daarom is het een enorme 
meerwaarde dat je in Brussel studeert. 
We hebben een enorm stage-aanbod. 
In Brussel en de brede rand kom je op 
stage de allerarmste patiënten en de 
allerrijkste patiënten tegen. Je leert er 
bijzonder veel door. Er is ook een grote 
variatie aan soorten stages: van een 
brandwondencentrum over vakanties 
met mensen met een beperking tot een 
hoogtechnologisch operatiekwartier…

Je staat er bij ons nooit 
alleen voor

Onze docenten begeleiden je 
gedurende je volledige opleiding, van 
de eerste ervaringen op stage tot het 
schrijven van je afstudeerproject. 
Bovendien beschikken we allemaal 
over onze eigen expertise. Je krijgt les 
van verpleegkundigen, psychologen, 
spoedartsen, kinderartsen, sociaal 
werkers… Zo stomen we je helemaal 
klaar voor een beroep waar je later alle 
kanten mee op kan.

een beperking, opvang voor mensen met 
drugproblematiek, de gevangenis,…

Met je diploma van Verpleegkunde kun je 
niet alleen in België op de arbeidsmarkt 
terecht, maar ook in de rest van Europa.

Of wil je verder studeren?

Als je wil verder studeren, kun je naar een 
heleboel verschillende masters waaronder 
de master Verpleeg- en Vroedkunde. Maar 
er zijn nog heel wat andere mogelijkheden, 
zoals een banaba Zorgmanagement, waar je 
dieper ingaat op de organisatie van de zorg 
en de processen daar rond.

Daarnaast bestaan er nog heel wat post-
graduaten, bij- en nascholingen en tal 
van korte opleidingen om je verder te 
specialiseren.

Ontdek waar onze studenten werken op: 
ehb.be/verpleegkunde. 

@EhBVerpleegkunde

Hoofd, 
handen, 
hart

Werkzekerheid = 100 %

ehb.be 

@Erasmushogeschool

Meer weten?

ehb.be
Welkom op 

Brussels Health 
Campus!

Campus Jette
Laarbeeklaan 121

1090 Jette
T. 02 472 52 00

Ik wil meer weten

Benieuwd naar het volledige 
studieprogramma of de inhoud 
van je vakken? Ga dan snel naar 
ehb.be/verpleegkunde

Ik wil graag eens 
langskomen

Sla een babbeltje met onze studenten, 
maak kennis met je toekomstige 
docenten en je campus.

Infodagen 2020 
• za. 14 maart van 10 tot 13 u.
• za. 25 april van 10 tot 13 u.
• za. 27 juni van 10 tot 13 u.
• za. 5 september van 10 tot 13 u.
• za. 12 september van 10 tot 15 u.

Workshopweek 2020
• 24 februari tot 28 februari

Tijdens de krokusvakantie 2020 
houden we een heuse workshopweek. 
Alle opleidingen openen de deuren om 
je een voorsmaakje te geven. Vanaf 
januari 2020 check je
ehb.be/workshopweek
 
Je vindt alles ook terug op 
ehb.be/infomomenten

Let’s get social
Schrijf je dan in op onze blogs: 
ehb.be/blijf-op-de-hoogteba Verpleegkunde

v.u. Ann Brusseel | Erasmushogeschool Brussel 
 Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel | 2019



Dankzij mijn opleiding heb ik mensen 
leren begrijpen en een ander beeld 
gekregen van de zorg. Door de per-
soonlijke begeleiding van de docenten 
heb ik ook mezelf beter leren kennen. 
Als verpleegkundige kan ik echt iets 
betekenen.”

 - Bruno Baré, student Verpleegkunde

Je eerste jaar
in SP*

Organisatie en coördinatie van de verpleegkunde 1    5

Ondersteunende wetenschappen 1      5

Zorgvragen en context      3

Evidence based nursing 1      5

Communicatieve vaardigheden     7

Toegepaste verpleegkunde 2     5

Psycho-sociale wetenschappen 1     4

Ondersteunende wetenschappen 2     4

Toegepaste verpleegkunde 1     6

Stage algemene dienst      7

Specifieke zorgvrager 1      3

Stage Geriatrie/revalidatie      6

Totaal        60
*studiepunten

Jouw programma
Tijdens je opleiding bieden we je een combinatie van theorie, vaardigheids- en 
projectonderwijs, simulatietrainingen en stages.

Doorheen ons programma kom je in de 4 deeltrajecten in contact met de 
verschillende zorgdomeinen, zowel intra- als extramuraal.

Ons derde deeltraject staat in kader van de IC-stage waar je met een team 
studenten een afdeling van een ziekenhuis overneemt.

We gebruiken tijdens de volledige opleiding regelmatig het Brussels 
Integrated Care Simulatiecentrum. Het BIC Sim heeft drie levensechte 
poppen (die kunnen roepen en reageren, of een hartstilstand doen zoals een 
echte patiënt) en telt vier kamers. Dit gebeurt in een real life verloskamer, 
een ‘ziekenhuiskamer’ die we in verschillende settings kunnen gebruiken (van 
thuiszorg over spoed of intensieve tot woonzorgcentrum) en in twee kamers 
waar je samen met je docenten kunt reflecteren over je handelingen. Al je acties 
worden namelijk door verschillende camera’s vastgelegd. Zo kun je in een 
realistische oefenomgeving je perfect voorbereiden op je stage.

Al een job/gezin?
Heb je al een job? Start dan de opleiding Verpleegkunde in afstands-
onderwijs. Ook als thuiswerkende ouder kan je de flexibele opleiding 
aanvatten.

We hebben de lesmomenten binnen dit traject gebundeld op vrijdag. Naast 
deze lesmomenten ga je zelf via begeleide zelfstudie aan de slag met 
de theoretische cursussen. Nadat je de essentiële opleidingsonderdelen als 
voorbereiding op de praktijk hebt afgrond, begin je met stage in het tweede 
semester. Samen met de stageplaats en stagebegeleider plan je zo flexibel 
mogelijk de stage. 

Je kan de flexibele opleiding spreiden om de werklast te beperken. 
Bovendien krijg je een persoonlijke coach toegewezen die je het hele 
jaar begeleidt. Je behaalt hetzelfde diploma als onze andere studenten 
Verpleegkunde.

Verpleegkunde
in cijfers

88 %
2 voor 1

van alle oud-studenten raden onze opleiding aan.

Voor elke student die afstudeert zijn er twee vacatures.

van onze studenten zijn na 6 maanden aan de slag 
als verpleegkundige.
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Levensecht leren
Tijdens je opleiding spelen stages een cruciale rol om je opgedane kennis, 
vaardigheden en attitudes in de praktijk te brengen. We hebben een ruim 
aanbod aan stageplaatsen in Vlaanderen, Brussel en in het buitenland. We 
werken nauw samen met het UZ Brussel.

Je wordt tijdens de stages begeleid door een stagebegeleider vanuit de school 
en een stagementor op de stageplaats. Vanuit onze visie op onderwijs staat de 
student centraal. Daarom voorzien we tijdens de stages in het eerste deeltraject 
werkbegeleiding. Dit betekent dat de stagebegeleider per drie weken stage 
twee keer langsgaat om samen met jou te werken. In het tweede en derde 
deeltraject is er supervisiebegeleiding.

Het eerste jaar bestaat voor 1/4 uit stage. In het tweede jaar ga je 1/3 van 
het jaar op stage. In het derde en vierde jaar, bestaat de helft van het jaar uit 
stages. In het derde jaar loop je ook een IC-stage waarbij je met een groepje 
studenten een afdeling uit een ziekenhuis volledig overneemt.

Je studeert op de Brussels Health Campus waar ook het UZ Brussel en de VUB 
gevestigd zijn. Onze campus behoort tot de medische wereldtop. Dankzij 
deze ligging leer je ook multidisciplinair samenwerken, nét zoals later in 
het werkveld. We organiseren allerlei lessen en projecten samen met studenten 
geneeskunde, kiné, diëtisten,…

Campus Jette
Bij studeren hoort ook ontspanning. Op onze campus kan je een 
fitnesscentrum vinden. In de cafetaria ‘De Link’ kan je terecht voor 
allerlei versnaperingen, broodjes en de nodige ambiance. We organiseren 
culturele en sportactiviteiten in en rond Brussel en hebben zelf ons eigen café 
in het hart van de stad.

Je geraakt makkelijk aan de campus via het openbaar vervoer. Maar je kan ook 
terecht in onze studentenhome met 260 ingerichte kamers.

Les in 
ons simulatie-

centrum 
BIC Sim


