
vanaf 2021-2022 is er een wijziging in de opleiding specialisaties voor verpleegkundigen daar 

de Vlaamse regering besliste om de bachelor-na-bachelor opleiding af te bouwen en er vanaf 

dan geen subsidie meer zal zijn voor de scholen. 

DUS in het academiejaar 2020-2021 is het de laatste kans om aan een redelijk 

inschrijvingsgeld een specialistische opleiding te volgen 

Bachelor na Bachelor Operatieverpleegkunde   

VIVES Hogeschool Campus Brugge  

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde die in een operatiekwartier werken en de 

bijzondere beroepstitel ‘ verpleegkundige gespecialiseerd in de perioperatieve zorg ‘ wensen te 

behalen. 

Inhoudelijk focust de opleiding op het verpleegkundig functioneren op de operatieafdeling. Hierbij 

komen in het begin van de opleiding een aantal algemene items aan bord ( Verpleegkundige 

aansprakelijkheid, kwaliteitszorg, ethiek, … ) Naarmate de opleiding vordert komen meer specifieke 

thema’s aan bod, zowel medische als verpleegkundige. 

De opleiding steunt op 3 pijlers:  

- Kennis van en inzicht in de verpleegkundige procedures 

- Kennis van de heelkundige behandeling van de patiënt 

- Aandacht voor een correcte, professionele en empathische benadering van de patiënt  

De opleiding sluit nauw aan bij de praktijk. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de mensen uit het 

werkveld:  via een adviesraad. Jaarlijks wordt de inhoud geactualiseerd aan de hand van bevindingen 

van de studenten en specialisten. 

De lessen worden gegeven door verpleegkundigen en artsen uit het werkveld. De kloof tussen 

theorie en praktijk is zo klein mogelijk gemaakt door: 

- Frequent te werken met casuïstiek 

- Te oefenen in praktijklessen 

- Via scenario’s in het simulatielabo 

Tijdens de lessen kunnen eigen stage- en werkervaringen geïmplementeerd worden. Stages bieden 

de kans om de theorie in praktijk om te zetten. Cursusmateriaal wordt digitaal bezorgd. 

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten, verdeeld over theorie, klinisch onderwijs en een bachelor 

proef. De theorie wordt gegeven via contactonderwijs op een beperkt aantal dagen en via 

afstandsonderwijs door opdrachten in eigen tempo uit te voeren. 

De permanente vorming stralingsprotectie is inbegrepen, indien reeds gevolgd geeft dit vrijstelling. 

De opleiding loopt over 1 academiejaar. Er kan een individueel programma over 2 jaar opgesteld 

worden in overleg met het opleidingshoofd en de studiebegeleider. 

Startdatum 24 september 2020.  Kostprijs € 947,20 

Informatie en inschrijving op www.viveshealthcareschool.be 

Contactpersonen: Peter.bouckhout@vives.be en heidi.vandeneeckhoute@vives.be  050 30 51 96/94 
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