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HIVSET is in 2015 gestart met het unieke 

project van Centra voor Innovatieve 

Externe Zorgopleidingen (CIEZO). Een 

CIEZO representeert een unieke vorm 

van werkplekleren. Studenten volgen in 

kleine groepen de eerste 2 jaren van de 

opleiding HBO5-verpleegkunde in of aan 

een zorginstelling. 

Het CIEZO bevindt zich meestal in of  aan een 

woonzorgcentrum. Een CIEZO heeft vele voordelen. 

De opleiding gaat voor de studenten door in 

levensechte settings. Op deze manier kunnen zij snel 

de theorie toepassen in de praktijk. Door de relatief  

kleine groep (ca 15) studenten en een beperkt korps 

docenten ontstaat tussen beiden een nauwe band die 

het leerproces alleen maar ten goede komt. Bovendien 

wordt door dit innovatief project de relatie tussen 

de school en het werkveld versterkt. Tenslotte raken 

de studenten in de eigen regio vertrouwd met de 

bestaande gezondheidsorganisaties. Deze voordelen 

betekenen een belangrijk kwalitatieve meerwaarde 

voor het HIVSET. 

Deze meerwaarde resulteerde in een positieve 

feedback van zowel de studenten als het werkveld. 

Dat had als gevolg dat er vandaag reeds 4 CIEZO’s 

gevestigd zijn in Herentals, Mol, Hoogstraten en 

Zoersel.

Daniël Leeten, directeur HBO5 

daniel.leeten@hivset.be

CIEZO 
HERENTALS
CIEZO Herentals is het eerste 

CIEZO dat in september 

2015 werd geopend. 

Het CIEZO is het re-

sultaat van een inno-

vatieve samenwerking 

tussen HIVSET, WZC 

Vogelzang en AZ Herentals. 

De studenten kunnen genieten 

van de ‘bossen’ van Herentals in 

een rustgevende omgeving om zo de 

knepen van het vak te leren. Het resulteert in 

een hecht samenzijn met de bewoners en personeel 

van het WZC Vogelzang. 

CIEZO MOL 
Via een samenwerkingsak-

koord met het WZC 

Witte Meren en het 

Heilig Hart Zieken-

huis werd CIEZO 

Mol in 2015 ge-

start. 

Het WZC Witte 

Meren is gelegen in het 

hartje van Mol, nabij het Heilig 

Hartziekenhuis, op wandelafstand 

van de dorpskern ‘t Rond. Sinds 2017 staat het 

WZC Witte Meren voor een nieuwe uitdaging. Een 

nieuwbouw moet tegemoet komen aan de huidige 

noden van de bewoners, gebruikers en personeel 

zodat kwaliteitsvolle zorg verzekerd blijft. Binnen deze 

nieuwe infrastructuur bieden wij onze opleiding aan. 

CIEZO 
HOOGSTRATEN
Campus Stede Akkers werd plechtig geopend in 

2016 en heeft uiteraard een zeer recente en ver-

nieuwde architectuur. Het WZC is dan ook trots 

op zijn uniek zorgconcept: werken in de hoogte, 

geen lange gangen meer en korte afstanden van de 

kamers naar de leefruimte. Stede Akkers staat be-

kend om zijn kleinschalige werking met gemengde 

zorggroepen. Zo is er bijvoorbeeld geen aparte 

afdeling voor personen met dementie. 

Op de campus bevinden zich meerdere diensten 

van het OCMW Hoogstraten zoals bejaarden-

woningen, serviceflats, assistentiewoningen en 

het administratief  gebouw van dit OCMW. Sinds 

september 2016 werd, dankzij een unieke samen-

werking tussen het OCMW, het woonzorgcentrum 

Stede Akkers en HIVSET, het derde CIEZO opge-

richt. Dit CIEZO heeft een warme en dynamische 

thuis gevonden in Hoogstraten. Hoogstraten heeft 

een interessante ligging en spreekt studenten aan 

uit het noorden van Antwerpen tot net over de 

grens met Nederland. 

CIEZO 
ZOERSEL
Vanaf  september 2018 opende in Zoersel 

het vijfde CIEZO zijn deuren. CIEZO Zoersel 

kreeg onderdak in het prachtige hoofdgebouw 

van ZNA Joostens. Niet alleen architecturaal 

kwamen we terecht in een huis van standing 

en traditie. ZNA Joostens heeft een lange 

geschiedenis van zorg verlenen. Een huis met veel 

ervaring en expertise dus. 

ZNA Joostens beschikt over een SP-psychogeri-

atrie waar zorgvragers in observatie komen, 

waar een wetenschappelijk onderbouwde 

en verantwoorde diagnose wordt 

gesteld, waar de behandeling wordt 

opgestart en mensen worden 

begeleid met hun revalidatie. 

Mogelijkheden te over om te 

leren voor onze studenten. 

In het woonzorgcentrum 

ligt het zwaartepunt op 

het bieden van comfort 

en gemoedelijkheid. De 

bewoners leven in kleine 

leefgroepen. En dit alles in 

een bosrijk groen kader. 
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Postsecundair onderwijs 
1

Herentalsstraat 70
• 7de jaar BSO Kinderzorg
• Duaal Kinderbegeleider
• 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg (BSO)

• Duaal Zorgkundige
• Se-n-Se Leefgroepenwerking
• Se-n-Se Tandartsassistent
• Duaal Se-n-Se Tandartsassistent 
• Se-n-Se Apotheekassistent 

HBO5-Verpleegkunde 
1

Herentalsstraat 70
Werkplekleren in Herentals, Mol, 
Hoogstraten en Zoersel

Gecombineerd onderwijs voor
zorgkundigen en verpleegkundigen

Vormingscentrum HIVSET 
1

Herentalsstraat 70
Zorg, diversiteit en communicatie
• Open aanbod
• Op maat

Centrum voor Interculturaliteit en
Meertaligheid DoorElkaar 

1

Herentalsstraat 70

Dienstenchequeonderneming 
Elisa-care 

1

Herentalsstraat 70

Secundair onderwijs 
2

Apostoliekenstraat 4
1e graad
• 1e jaar A & B Maatschappij en Welzijn
• 2e jaar A & B Maatschappij en Welzijn
2de graad
• 3de jaar Zorg & Welzijn (BSO)

• 3de jaar Maatschappij- en Welzijns-
wetenschappen (TSO)

• 4de jaar Verzorging-Voeding (BSO)

3de graad
• Verzorging (BSO)

• Farmaceutisch-technisch assistent 
(TSO)

• Gezondheids- en welzijns-
wetenschappen (TSO)

Centrum voor leren en werken 
3

Noord-Brabantlaan 4

Zorgethisch lab deSpiegeling 
Heiend 10A
2275 Lille

CIEZO HERENTALS 

HBO5 Verpleegkunde

Campus Herentals

WZC Vogelzang

Vogelzang 1, 2200 Herentals

ciezo.herentals@hivset.be

CIEZO MOL 

HBO5 Verpleegkunde

Campus Mol

WZC Witte Meren

Collegestraat 69, 2400 Mol

ciezo.mol@hivset.be

CIEZO  HOOGSTRATEN

HBO5 Verpleegkunde

Campus Hoogstraten

WZC Stede Akkers

Jaak Aertslaan 2, 2320 Hoogstraten

ciezo.hoogstraten@hivset.be

CIEZO ZOERSEL

HBO5 Verpleegkunde

Campus Zoersel

WZC ZNA Joostens

Kapellei 133, 2980 Zoersel

ciezo.zoersel@hivset.be

verantwoordelijke uitgever - Bob Van de Putte 
algemeen directeur HIVSET 


