
Postgraduaat verbonden aan de professionele bachelor Verpleegkunde

Neem je graag deel aan deze opleiding, schrijf je dan eerst in via Vormingscentrum HIVSET en daarna via Thomas More (bekijk hier het
stappenplan).

Jij hebt een paramedisch diploma (bachelor of hbo5).
Je wil leiding geven binnen je eenheid of afdeling.
Je leert over algemeen beleid en research-based werken.
Je komt meer te weten over project-, organisatie- en middenmanagement.
Je maakt kennis met de regelgeving in de gezondheidszorg.
De zorg voor je medewerkers hoort er ook bij: coaching, communicatie, uurroostering ...
Je wordt gecoacht in je beroepsontwikkeling.
Je loopt geen stage, maar voert wel projecten uit op je werk.
De opleiding duurt in het totaal twee jaar.
Je volgt wekelijks les op donderdag of zaterdag.
Het postgraduaat is een samenwerking met het Vormingscentrum HIVSET.

Leiderschap in Zorg

ACTUEEL

Deze opleiding gaat uit van het besef
dat de moderne gezondheidsinstelling
nood heeft aan gekwalificeerd
leidinggevend paramedisch personeel
op afdelingsniveau.

OP MAAT VAN DE CURSIST

De opleiding is opgebouwd rond de
competenties waarover
leidinggevenden in zorg moeten
beschikken. We proppen onze
cursisten niet vol met theoretische
kennis. Het uitgangspunt is jouw
persoonlijke en professionele
situatie. Dankzij intensieve coaching
en aandacht aan het individuele
leerproces slagen we er in een
opleiding aan te bieden die geknipt is
voor jouw profiel.

VOORBEELDFUNCTIE

Dit is een opleiding
voor gemotiveerde mensen die leiding
willen geven aan een organisatorische
eenheid in een ziekenhuis, een
instelling voor gehandicapten, een
wzc, in de psychiatrie of in de
thuiszorg. Die ervoor kunnen zorgen
dat de organisatie op punt staat.
Leidinggevenden in de zorg hebben
ook een voorname rol in het bewaken
van de kwaliteit van de zorg.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/pg-lz-tu

Dorine Nevelsteen
Opleidingscoördinator
+32 (0)14 80 61 01
dorine.nevelsteen@thomasmore.be

fb.com/Leiderschap-in-zorg-VormingscentrumHivset-
Kaderopleiding-378130673432/

Lesplaats Turnhout (Hivset)
Herentalsstraat 70 - 2300 Turnhout

#wearemore

thomasmore.be/turnhout-hivset

https://vormingscentrum.hivset.be/opleidingen/communicatie-coaching-loopbaanbegeleiding-en-leiderschap/postgraduaat-leiderschap-in-zorg-jaar-1-kazorb-Xe0AVa
https://thmc-pdf.appnovation.nl/node/1228
https://thmc-pdf.appnovation.nl/sites/default/files/inline-files/TMK-VC-MC-Info%20Brief%20PGR%20LIZ.pdf
https://vormingscentrum.hivset.be/opleidingen/communicatie-coaching-loopbaanbegeleiding-en-leiderschap/postgraduaat-leiderschap-in-zorg-jaar-1-kazorb-Xe0AVa
https://www.thomasmore.be/pg-lz-tu
https://www.facebook.com/Leiderschap-in-zorg-VormingscentrumHivset-Kaderopleiding-378130673432/
https://thomasmore.be/turnhout-hivset


OPBOUW

De opleiding is opgebouwd rond een reeks doordachte competenties waarover leidinggevenden in zorg dienen te beschikken.
Het uitgangspunt van de opleiding is de persoonlijke en/of professionele situatie van de cursist.
In het vak 'Coaching' schenken we via intensieve begeleiding veel aandacht aan je individueel leerproces.
De nodige brede theoretische ondersteuning wordt aangeboden via het vak 'Integratieopdrachten'. Je werkt er in fase 1 rond algemeen beleid,
middenmanagement en afdelingsorganisatie. In fase 2 focus je op juridische aspecten, ethische aspecten en middelenmanagement.
Het vak 'Project' laat ons toe jullie onder te dompelen in de wondere wereld van de projectwerking.

Fase 1 2

Coaching 7 6

Integratieopdrachten 6 6

Fase 1 2

Project 4 6

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

IN DE PRAKTIJK

Ben je aan het werk in de zorg? Voor deze opleiding implementeer je een veranderingsproces op de eigen werkvloer. Dat is jouw project. Je kan de
volledige duur van je opleiding (2 jaar) ervoor uittrekken.

Elke schoolweek één lesmoment:

dat valt op donderdag van 19.20 tot 22.00 uur
of donderdag van 8.30 tot 16.00 uur (eerste jaar vijf volledige donderdagen, tweede jaar één)
of op zaterdag van 8.25 tot 12.10 uur

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje. Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open lessen,
rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be
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