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Beste cursist, 
 
Van harte welkom in de opleiding Postgraduaat Leiderschap in Zorg, academiejaar 2018-2020. 
Sinds verschillende jaren kan je door de samenwerking tussen het Vormingscentrum HIVSET, 
Thomas More Turnhout & Karel de Grote Hogeschool Antwerpen een Postgraduaat Leiderschap in 
Zorg behalen. 
 
Aangezien we samenwerken met verschillende instellingen, kan het verwarrend zijn om aan de 
verschillende regels te voldoen. Om je door de verschillende regels te loodsen hebben we dit 
document opgesteld. 
Om de administratie correct en eenvoudig te laten verlopen, willen we je vragen de volgende 
stappen zorgvuldig te doorlopen.  
 
 
INSCHRIJVINGEN 
 
Om alles vlot te laten verlopen moet je zowel inschrijven bij de administratie van het 
Vormingscentrum HIVSET als bij het studentenadministratie systeem van Thomas More. 
 
Er zijn twee mogelijkheden: 
 
1. Je bent via de website ingeschreven bij het Vormingscentrum HIVSET. 

Ben je ingeschreven via de site van Vormingscentrum HIVSET dan ontvang je zo snel mogelijk 
de volgende documenten : 

o Lesrooster 
o Infofolder 

 
Vervolgens is het belangrijk om je inschrijving bij Thomas More zo snel mogelijk in orde 
te brengen. We verwachten dat je je voorinschrijving in orde te maakt voor 1 september 
2018. Dit kan je thuis doen, of tijdens de infodagen van de Thomas More. Dit zijn hierbij de te 
volgen stappen: 

● Aanmelden website : www.thomasmore.be 
● Doorklikken naar : inschrijvingen 

of 
● Rechtstreeks naar : http://www.thomasmore.be/inschrijven 
● hier moet je meerdere stappen doorlopen om je inschrijving te vervolledigen 

● Enkele belangrijke aandachtspunten: 
o Studiekeuze : diplomacontract 
o Postgraduaat Leiderschap in zorg deeltijds 
o Op het einde moet je eerst een document afdrukken Daarop staat je 

inschrijfcode die je mee moet brengen bij de registratie.  
o nadien je inschrijving finaliseren (dit zijn twee afzonderlijke stappen die je 

online moet uitvoeren!) 
 
2. Je bent via de website ingeschreven bij de Thomas More. 

We verwachten dat je je nadien ook zo snel mogelijk inschrijft via de website van het 
Vormingscentrum HIVSET. 
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− Aanmelden website : vormingscentrum.hivset.be 
− Doorklikken naar: 

o Aanbod 
o Doorklikken leidinggevenden in de gezondheidszorg 
o Basisopleidingen voor leidinggevenden in de gezondheidszorg 
o Leiderschap in zorg –jaar 1 (kaderopleiding) 

Nadien zal je via de opleidingsverantwoordelijke/administratie van het vormingscentrum 
HIVSET de nodig documenten krijgen (zie boven). 
 

 
STAP:2 ADMINISTRATIEVE AFHANDELING 
 
Bij de eerste twee lesdagen worden alle administratieve zaken in orde gebracht. Aanwezigheid is 
dan ook verplicht. 
 
1  De eerste lesdag (campus HIVSET Vormingscentrum) :6 september 2018 
De eerste lesdag is gepland op 6 september 2018 op de HIVSET campus Herentalsstraat 70 te 
Turnhout. Tijdens deze startdag worden je opleidingscheques in ontvangst genomen en worden 
andere administratieve aspecten zoals o.a. betaald educatief verlof, foto,.. in orde gebracht. 
 
2 De tweede lesdag (Thomas More, campus Turnhout): 13 september 2018 
De tweede lesdag (13 september 2018) gaat door op de campus van Thomas More in  Turnhout 
(Campus Blairon 800, 2300 Turnhout). Tijdens dit moment wordt er tijd vrij gemaakt voor de 
registratie bij de studentendienst. Hierdoor word je inschrijving definitief in orde. 
De voorwaarde is wel dat de inschrijving, zoals gemeld in stap 1, eerste mogelijkheid, al 
doorlopen is. 
 
Bij de registratie moet je volgende documenten meebrengen: 

● een uitprint van de online voorinschrijving en de tijdelijke code om in te loggen (staat op 
het formulier dat je afgeprint hebt); 

● identiteitskaart (of buitenlands paspoort) én een kopie om in het dossier te bewaren; 
● kopie van het Vlaams diploma secundair onderwijs voor het dossier;  
● een kopie van het Vlaamse diploma hoger onderwijs (of het voorlopige getuigschrift) dat 

toegang geeft tot de opleiding (BaNaBa's, schakel, master, postgraduaten) indien deze 
behaald zijn aan een andere instelling dan Thomas More 

 
Je zal op dat moment ook je studentenkaart ontvangen en een Kick-startgids met allerhande 
praktische informatie m.b.t. de campus van de Thomas More 
 
 
 
STAP 3: BETALINGEN 
 
 
1  inschrijfgeld  
 
Het inschrijfgeld in dit postgraduaat is  990 euro ( voor de totale opleiding, deze prijs is onderhevig 
aan jaarlijkse indexatie). Dit bestaat uit een vaste kost en een variabele kost per studiepunt. 
Aangezien dit postgraduaat over 2 jaar loopt wordt dit bedrag verdeeld a.d.v de opgenomen 
studiepunten. 
Voor volgende academiejaar is de kostprijs voor het eerste jaar: 495 euro 
 
Dit inschrijfgeld wordt betaald aan Thomas More. Je krijgt een overschrijvingsformulier mee bij de 
registratie. 
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Indien je bijkomende vragen hebt, aarzel dan niet om één van de opleidingsverantwoordelijken te 
contacteren. 
 
We wensen jullie alvast een fijne start van de opleiding toe! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Leentje Lauwers,      Juan Luyten,   
Opleidingsverantwoordelijke, Thomas More   Opleidingsverantwoordelijke HIVSET 
Leentje.lauwers@thomasmore.be    juan.luyten@hivset.be  
014/806252       014/471312 
 


