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Doel van de opleiding 

• Een praktijkgerichte opleiding: 
• Via casuïstiek  
• Actuele visie en benadering  
• Vaardigheidstraining  
• Enthousiaste docenten met een sterke binding met het werkveld  
• Deze opleiding wil aan de genoemde doelgroep een vervolmaking aanbieden voor het werk in de sector van de geestelijke 

gezondheidszorg. 
 
Doelgroep 

• gegradueerde verpleegkundigen  
• gediplomeerde verpleegkundigen  
• mensen die werken in de welzijnszorg en in de sector geestelijke gezondheidszorg 

 
Opleiding 
De opleiding bestaat uit 5 modules gespreid over 2 schooljaren:  
1e jaar: module 1 - 2 - 3 
2e jaar : module 4 - 5 - * (brugopleiding)  
Elke module is bedacht en uitgewerkt vanuit de functies van de psychiatrische verpleegkundige met betrekking tot bepaalde doelgroepen. We 
vertrekken vanuit een integrale zorg. De pathologie wordt beschrijvend en verklarend benaderd, en met inbegrip van de psychofarmaca. We 
vertrekken vanuit de meest recente wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot de patiëntengroepen. Er is aandacht voor de verpleegkundige 
opdrachten met betrekking tot het leefklimaat van de cliënt.  
Individuele en groepsbegeleidingsvaardigheden worden geoefend. Binnen elke module worden ethische en juridische reflecties gemaakt met 
betrekking tot de specifieke patiëntengroep.  

• Module 1 : Verpleegkundige vaardigheden en methodiek  
• Module 2 : Psychosezorg 
• Module 3 : Verslavingszorg 
• Module 4 : Persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen en depressie 
• Module 5 : Stage (180 u) – klinisch onderwijs 

 
Praktische organisatie 
De cursussen gaan door in het HBOV - VOVB op dinsdag van 8.30u tot 17.30u.  
 
Toelatingsvoorwaarden 
Deze opleiding van hoger niveau is gericht tot iedereen die voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht, d.w.z. dat de cursist bij inschrijving 18 jaar is of 
indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 sept. en 31 dec. de cursist moet 18 worden voor 31 dec. van hetzelfde kalenderjaar. De cursist moet 
daarenboven minimaal beschikken over één van volgende studiebewijzen :  

- ofwel een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad sec. onderwijs 
- ofwel een diploma van het sec. onderwijs 
- ofwel een certificaat van een opleiding van het sec. onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden 
- ofwel een certificaat van een opleiding van het sec. onderwijs van minimum 900 lestijden 

Vergeet niet bij inschrijving een kopie van uw diploma in te dienen. 
Indien de cursist niet beschikt over een van bovenstaande studiebewijzen, dan kan het algemene niveau van de cursist d.m.v. een toelatingsproef 
getest worden. Indien de cursist voor deze toets slaagt dan kan hij alsnog tot de opleiding toegelaten worden. 
 
Inschrijvingsgeld 
Om als regelmatige cursist de cursussen te kunnen volgen, dient een inschrijvingsgeld betaald te worden. Werknemers kunnen betalen met 
opleidingscheques (het inschrijvingsgeld wordt hierdoor gehalveerd). U vraagt de opleidingscheques aan bij de VDAB. We raden u aan deze 
cheques tijdig te bestellen. Informatie :  www.vdab.be/opleidingscheques. 
Werkzoekenden (mits speciaal formulier af te halen in het VDAB-kantoor) kunnen een gedeeltelijke of een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld 
bekomen. Bij inschrijving mag dit attest mag niet ouder zijn dan 1 maand. 
 
Diploma 

http://www.vdab.be/opleidingscheques


Na het succesvol doorlopen van de volledige cyclus bekomt u het DIPLOMA : "Gegradueerde verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg" 
van het HOGER beroepsonderwijs.  
 
Informatie en inschrijving 
Vormingscentrum Verpleegkundig Bijblijven  (van het HBOV) 
Koning Albert I-laan 6, 8200 Sint Michiels  
Tel : 050/30.18.95  Fax : 050/30.18.97 
E-mail : info@vovb.be 
 
Start 
De cursussen vangen aan op de eerste dinsdag of donderdag (08u30) van september. Info folder : versie april 2008
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