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1.Inleiding
Beste student,

In deze studiewijzer vind je de nodige informatie om jouw start in gecombineerd onderwijs
goed voor te bereiden. Samen met jou willen we de overstap van het werkveld naar de
combinatie opleiding-werkveld zo vlot mogelijk laten verlopen.

Heb je na het lezen van deze studiewijzer toch nog een vraag? Stel deze zeker via
gecombineerd.onderwijs@hivset.be.

We kijken ernaar uit jou te ontmoeten!

Wim Peeters, directeur HIVSET Postsecundair Onderwijs,
Wendy Leysen en Kimberly Bruijndoncx, opleidingsverantwoordelijken,
Noémie Korthout en Lore Segers, stageverantwoordelijken
en het hele team Gecombineerd Onderwijs HIVSET

2. Wat is gecombineerd onderwijs?

Gecombineerd onderwijs is een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs.
Met contactonderwijs wordt het lesgeven in de klas bedoeld, waarbij de studenten
rechtstreeks contact hebben met de docenten. Uiteraard worden deze contactmomenten
voor dit beroepsonderwijs zeer praktijkgericht ingericht.
Met afstandsonderwijs bedoelen we werkvormen waarbij de student geen rechtstreeks
contact hoeft te hebben met de docent en waarbij je ‘op afstand’ leerinhouden onder de knie
kan krijgen.
Het gedeelte afstandsonderwijs wordt aangewend voor kennis- en inzichtsverwerving of voor
het inoefenen van vaardigheden. De student staat hierbij in contact met de docent via een
elektronische leeromgeving waarbij o.m. leerpaden worden doorgenomen en opdrachten
tesamen met docentenfeedback worden doorgezonden.

3. Opleidingsprogramma
De volledige zorgopleiding in gecombineerd onderwijs bestaat uit 4 studiejaren,
onderverdeeld in 8 modules.
Je kan starten met de opleiding op 1 september en op 1 februari. Afhankelijk van jouw reeds
behaalde kwalificaties kan je ook rechtstreeks in een verdere module instromen.

Om een beeld te hebben van de studiebelasting geven we een overzicht van lessen en
stages weer in onderstaande tabel.
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Module Theorie Stage uren

IV 10 lesdagen * 250

VB 10 lesdagen * 250

OOG 10 lesdagen * 250

OPG 10 lesdagen * 250

OAG 10 lesdagen * 285

TVv1 10 lesdagen * 180

TVv2 10 lesdagen * 320

TVa3 5 lesdagen* 335

Maatsch stage 180

* Dit zijn de verplichte lesdagen. Hierbovenop zijn
verschillende livemomenten extra: zie
dataplanning.

4. Wie is wie?
Binnen onze HIVSET-structuur zijn dit de medewerkers die jou kunnen helpen:

- Baliemedewerker: secr-eh@hivset.be of 014/47 13 00
- Steeds mailen bij afwezigheden, stagebadges, ...

- Secretariaat: carine.van.gestel@hivset.be
- Administratie, attesten, afwezigheidsattesten, vragen ivm studiekosten

- Opleidingsverantwoordelijken: Wendy Leysen en Kimberly Bruijndoncx via
gecombineerd.onderwijs@hivset.be

- Alles m.b.t. de planning en organisatie van de opleiding, m.b.t. individuele
wensen en bekommernissen, …

- ICT-ondersteuning: via een Google + Commity (koen.vanstiphout@hivset.be)
- Alle technische vragen en ondersteuning

- Stageverantwoordelijken: Noémie Korthout en Lore Segers via
stage.gecombineerd@hivset.be

- Stageplanning en afspraken
- Lesdocenten: voornaam.achternaam@hivset.be

- Inhoudelijke lesvragen en organisatorische zaken mbt de les
- Trajectbegeleiders: voornaam.achternaam@hivset.be

- Vragen, bekommernissen m.b.t. jouw individueel leerproces, zowel op school
als op stage.

- Studiebegeleiding: diane.moons@hivset.be
- Ondersteuning in ‘leren leren’, planning opmaken, enz

- Ombudsdienst: ombuds@hivset.be
- Bemiddeling bij onrechtvaardige beoordeling
- Bemiddelaar bij een probleem tussen student en docent

- Directie: wim.peeters@hivset.be
- Betalingsmoeilijkheden, bespreken studieresultaten

4

mailto:secr-eh@hivset.be
mailto:carine.van.gestel@hivset.be
mailto:gecombineerd.onderwijs@hivset.be
mailto:voornaam.achternaam@hivset.be
mailto:voornaam.achternaam@hivset.be
mailto:wim.peeters@hivset.be


GECOMBINEERD ONDERWIJS

5. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden, moet je voldaan hebben aan de leerplicht (18 jaar of ouder zijn
voor 31 december van het schooljaar waarin je je inschrijft).
Daarnaast moet je een van de volgende studiebewijzen bezitten:

- Een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair
onderwijs

- Een diploma van secundair onderwijs
- Een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale

promotie van minimaal 900 lestijden
- Een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van

minimaal 900 lestijden
- Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
- Een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
- Een diploma van het hoger beroepsonderwijs
- Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
- Een diploma van bachelor of master
- Een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een

internationale overeenkomst als gelijkwaardig met een van de bovenstaande
studiebewijzen is erkend

Wie geen van die studiebewijzen behaald heeft, moet slagen voor een
toelatingsproef om zich te mogen inschrijven.

6. Inhoud van de opleiding

6.1 Theoretische inhouden via thema’s
De klassieke vakken worden vervangen door thema’s. In elke module wordt de leerstof
geïntegreerd aangeboden. Elk thema bevat:

- theoretische achtergronden
- demonstratie en inoefenen van vaardigheden
- communicatieve vaardigheden
- attitudevorming en zelfreflectie

6.2 In contact en op afstand

6.2.1 In contact
Maandelijks voorzien we gemiddeld 2 contactmomenten, op één semester zijn er 10
contactmomenten. Om deze ten volle te benutten, vragen we jou om voor ieder
contactmoment een aantal leerinhouden zelfstandig voor te bereiden.
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In het begin van het schooljaar krijg je een overzicht van leeractiviteiten met data van
uitvoering en inlevering van leerresultaten.

Hieronder vinden jullie een voorbeeld:

Tijdens het contactmoment zelf is er steeds een evaluatiemoment, dus aanwezigheid op
contactmomenten is verplicht. Dit includeert dat afwezigheid tijdens een contactmoment
gewettigd moet worden, inhouden zelfstandig moeten bijgebeend worden en men de
evaluatie moet inhalen.

Verder is het contactmoment ingevuld met:
- Inoefenen vaardigheden
- Uitdiepen theorie
- Werken met casuïstiek, rollenspel, simulatie: zeer praktijkgericht
- Mogelijkheid tot vraagstelling m.b.t. afstandsonderwerpen

Na het contactmoment worden een aantal verwerkingsopdrachten meegegeven om de
leerinhoud nog beter onder de knie te krijgen.

6.2.2 Op afstand
Werkwijze
Per thema krijg je een overzicht van de leerinhouden die je in afstand zelfstandig moet
verwerken. Deze leerinhouden kunnen op verschillende wijzen worden aangeboden:

- leerpaden
- verwerking via casussen
- opdrachten
- instuderen via cursusmateriaal
- ...

Via jouw PC sta je in verbinding met ons elektronisch leerplatform Smartschool.
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Uiteraard blijf je ook in afstand nauw in contact met de school, o.a. via skype,
discussiegroepen en mailing.  Zo helpen vakdocenten je bij de leerinhouden,
trajectbegeleiders ondersteunen jou in jouw leerproces zowel op school als op stage en
voorzien we voldoende ICT-ondersteuning voor eventuele technische hulp.

Communicatie in gecombineerd onderwijs is zeer belangrijk: via een HIVSET-mailadres,
Google communities, Google Hangout (soort skype) houden we de communicatie zo
efficiënt mogelijk.

6.3 Stage
In iedere module zal je stage lopen binnen een bepaalde stageperiode. Samen met de
stageverantwoordelijken wordt er gekeken wat er mogelijk is om deze uren zo efficiënt
mogelijk in te plannen om je competenties zo goed mogelijk te behalen. In totaal loop je
2300u stage. Indien je op een zorgsetting werkt, kan je stage-uren op jouw eigen werkplek
doen indien de werkgever hiermee akkoord is. Dit wordt individueel per student bekeken
door de stageverantwoordelijke. In enkele modules dien je specifieke stages (extern) te
doen om aan je competenties te komen van die module zoals een ziekenhuis en een setting
voor geestelijke gezondheidszorg. Meer informatie vind je terug in de stageleidraad.

Tijdens de eerste contactdag zal de stageleidraad overlopen worden en zullen er per student
afspraken gemaakt worden om de stage-inplanning verder af te spreken.

7. Evaluatie
Zowel tijdens de theorie als de stage word je geëvalueerd volgens de volgende
competenties als verpleegkundige:

- Verantwoordelijke voor het zorgproces
- Samenwerker
- Organisator en coördinator van de zorg
- Gezondheidsbevorderaar
- Kwaliteitsbevorderaar
- Professionele ontwikkeling als toekomstige zorgverlener

De evaluatie gebeurt gespreid en via verschillende methodieken:
- Kennis-en inzichtstesten
- Evaluatie bij opdrachten
- Integratieproeven
- Stagebeoordeling
- ...

In een persoonlijk studentendossier kan je steeds zelf jouw resultaten opvolgen. Bovendien
vinden er op systematische basis coach-en feedbackgesprekken plaats tussen jou en jouw
trajectbegeleider van de school om jouw groeiproces te bespreken.

Op het einde van iedere module worden de behaalde competenties weergegeven in een
modulerapport.
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8. Praktische info

8.1 Aanschaf Boek en E-learningmodule ‘Anatomie &
fysiologie’
Voor de anatomie en fysiologie van het lichaam gebruiken we voor de hele opleiding het
boek “Anatomie en fysiologie voor het mbo - A.Gafni”. Dit is een boek met gratis e-learning-
modules. Je moet dit boek verplicht aanschaffen voor de start van de opleiding en kost
73,95 euro.

Je kan dit boek via volgende website bestellen: www.mboleren.nl.
● Op de startpagina zal je rechts van je scherm gegevens kunnen ingeven (kijk

onderstaande afbeelding). Bij ‘kies je instelling’ selecteer je ‘HIVSET’.
● Vervolgens vult de zoekmachine automatisch de 3 volgende zoekbalkjes in.
● Voor de opleiding GOZO kiest de zoekmachine automatisch het boek ‘e-Xpert:

Anatomie en Fysiologie voor het MBO’ - Daarbij kies je om zowel het boek als de
e-learning aan te kopen voor de prijs van 73,95 euro.

Je krijgt na bestelling direct toegang tot de e-learning modules, die je kan activeren (kijk
onderstaand stappenplan). Het ISBN nummer van dit boek is 978-90-831-4475-7.
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E-learning aangekocht: wat nu?
Wanneer je het boek ‘Anatomie en fysiologie’ en de daarbij horende e-learning hebt
aangekocht, kan je deze e-learning op de website www.mboleren.nl activeren. Volgende
stappen doorloop je:

1. Kijk rechts op je scherm onder ‘Selecteer je gegevens en activeer je e-learning’.
2. Vervolgens geef je de correcte gegevens in:

a. Instelling: HIVSET
b. Opleiding: GOZO
c. Collegejaar: 2022-2023
d. Klas: GOZO algemeen

3. Druk vervolgens op ‘volgende’.
4. De e-learning lijst zal voor je klaarstaan.

E-learning geactiveerd: wat nu?
Nu je je e-learning geactiveerd hebt, hoef je niet telkens opnieuw alle gegevens rechts van
je scherm opnieuw in te vullen. Wanneer je activatie volbracht is (kijk voorgaande onderdeel:
e-learning aangekocht - wat nu?) kan je jezelf met e-mail en wachtwoord rechts van je
scherm aanmelden onder ‘inloggen’.
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8.2 Studiebenodigdheden

8.2.1 Stage-uniform
Indien je zelf geen werkuniform hebt, vragen we om 2 stage-uniformen aan te schaffen. Per
uniform betaal je 40€. We vragen dan ook om op de eerste schooldag 80€ cash (gepast)
mee te brengen. Op deze moment kan je de uniformen passen en gaat dit direct in
bestelling.
Studenten die een eigen werkuniform hebben, vragen we om tijdens de stage-uren de
HIVSET-naambadge op te steken.

8..2.2 Oefensets skillslab
Vanaf de module VB hebben jullie oefensets voor het skillslab nodig. We zullen jullie dan
hierover verder informeren.

8.2.3 Digitaal materiaal
Binnen ons gecombineerd onderwijs communiceren we voornamelijk digitaal. Je werkt
immers vaak zelfstandig vanop afstand. Elke startende student in Hivset krijgt een
chromebook van de school. Deze chromebook gebruik je voor je schoolwerk en hou je zelf
bij zolang je op Hivset school loopt. Wanneer je de opleiding stopt, bezorg je de chromebook
terug aan de school.

Ook raden wij een headset aan omdat je op afstand zeer regelmatig contact zal hebben met
klasgenoten en jouw trajectbegeleider. Op deze manier is de verstaanbaarheid zeker
gegarandeerd. Headsets zijn zeer democratisch in prijs.
Omdat we zoveel digitaal werken, vragen we ook om de opdrachten steeds digitaal te
maken in een bewerkbaar formaat in te dienen. Je hoeft hiervoor geen
tekstverwerkingsprogramma te kopen (zoals Microsoft Office), maar kan de gratis tools van
Google gebruiken (vb Google Documenten).

8.3 Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Vlaams Opleidingsverlof is een hervorming van betaald educatief verlof op Vlaams niveau.
De werknemer heeft recht om afwezig te zijn op het werk om een opleiding te volgen met
behoud van loon.
De werkgever krijgt een tegemoetkoming in de loonkost van de Vlaamse overheid. Dit voor
maximum 125 uren VOV per schooljaar.
Wij maken een inschrijvingsattest en bezorgen dit aan de deelnemers.
Dit attest moeten zij zo vlug mogelijk bezorgen aan de werkgever/personeelsdienst.
Met dit attest kan de werkgever zijn werknemer registreren bij de overheid en zo een
tegemoetkoming van de loonkost aanvragen.

Meer info via deze website: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

10

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof


GECOMBINEERD ONDERWIJS

8.4 Medisch onderzoek
Elke student die op stage gaat, moet vooraf een medisch onderzoek ondergaan. Nadat je
goedkeuring hebt van de arbeidsgeneesheer, mag je op stage.

Ben jij een werkende student binnen het gecombineerd onderwijs (locatie Lille) en heb jij op
jouw werk een medisch onderzoek gehad het afgelopen jaar? Dan hoef je bij de start van de
opleiding niet direct op controle als aan volgende 3 voorwaarden is voldaan:

1. Het FGB (formulier voor gezondheidsbeoordeling) met voldoende geschiktheid,
verkregen via de werkgever (in de zorgsector) kan volstaan mits niet ouder dan 1
jaar.  Het FGB wordt in dit geval door de student/stagiair bezorgd aan de school.

2. In kader van een opleiding voor verpleegkunde, zorgkundige, … is een recente
tuberculinetest (< 1 jaar geleden) of bij contra-indicatie Rx thorax of IGRA test
aangewezen.

3. Tevens moeten basisvaccinaties zoals tetanus-difterie-kinkhoest (10 jaar geldig) en
mazelen -bof -rubella (2 vaccinatiedata) ook in orde zijn.

Indien dit niet in orde is, gelieve een afspraak te maken via de arbeidsgeneeskundige
dienst van de school: IDEWE op het nummer: 014/40 02 20 (met vermelding dat u
gecombineerd onderwijs/afstandsonderwijs via HIVSET volgt). Best maak je deze afspraak
zo snel mogelijk na de start van de module. Je kan niet starten met stage als dit
onderzoek niet heeft plaatsgevonden!

8.5 Overzicht contactdata
In bijlage vinden jullie een overzicht met de contactdata zoals tot dusver gepland.

8.6 Eerste schooldag
We verwachten jou de eerste schooldag om 8.25u en het einde zal voorzien zijn rond
17.15u.  Start je in de eerste module?: Breng dan éénmalig een eigen laptop mee indien
mogelijk. Op deze manier kunnen we samen met jou zorgen voor de nodige inlogaccounts
en dit direct op de juiste computer waarmee je ook thuis aan de slag gaat. Indien je thuis
met een vaste computer werkt, ook geen probleem. We geven duidelijke instructies hoe dit
allemaal dient te gebeuren zodat je ook thuis verder kan.
Start je een een verdere module, dan zorgen wij in een infomoment vooraf dat je technisch
goed ingelogd geraakt.
Breng ook zeker alle documenten mee die we na de inschrijving nog van jou verwachten:

1. Kopie diploma secundair onderwijs, 6BSO of opleiding zorgkundige
2. FGB (formulier voor gezondheidsbeoordeling) met voldoende geschiktheid (zie 8.4)
3. Ingevulde intakevragenlijst (indien deze nog niet in ons bezit zou zijn)

Breng ook 80€ gepast mee voor de bestelling van de stagepakken (zie 8.2.1).

Lunchpakket kan je nuttigen in de refter of buiten op het terras als het goed weer is.
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9. Kosten
Hier worden richtprijzen gegeven van materiaal dat je nodig hebt tijdens de

opleiding.

Materiaal dat voorzien wordt door de school:

Module
IV

Module
VB

Module
OOG

Module
OPG

Module
OAG

Module
TVv1

Module
TVv2

Module
TVa3

algemene
kosten,
cursussen,
digitale
leeromgeving,
chromebook,
materiaalgebruik

€105 €105 €105 €105 €105 €105 €105 €105

Materiaal dat je zelf voorziet:

Module
IV

Module
VB

Module
OOG

Module
OPG

Module
OAG

Module
TVv1&

2

Module
TVa3

Handboek
Anatomie en
fysiologie MBO
ISBN:
978-90-831-4475-
7

€73,95

Coëlho,

zakwoordenboek

der geneeskunde

(Elsevier/Koninklijk

e PBNA)

€ 39,90

Carpenito, zakboek

verpleegkundige

diagnosen (Wolters-

Noordhoff)

€64,95

Headset

Webcam (kan
ingebouwd zijn in
computer of tablet)

Stage-uniform €80
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Oefensets skillslab €25 €40

10. Schoolreglement
In bijlage krijgen jullie het specifieke gedeelte voor gecombineerd onderwijs reeds mee. Het
algemene schoolreglement HIVSET kunnen jullie raadplegen op de website van HIVSET.

11. Bijlagen

10.1 Handleiding bestelling boek Anatomie & Fysiologie

10.2 Specifiek gedeelte van het schoolreglement voor gecombineerd
onderwijs
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