
 
STAGEREGELING BACHELOR Verpleegkunde 

 
In de loop van de opleiding sluit de inhoud van de stage meer en meer aan bij de realiteit van 
de job als verpleegkundige. De toegekende verantwoordelijkheden worden groter naarmate er 
meer kennis en inzicht is opgebouwd.  We verwachten dan ook dat de studenten meer en meer 
hun stages inplannen zoals het effectief is in de job. Dit houdt in dat de studenten zoveel 
mogelijk de gelijkaardige uren van de verpleegkundigen doen van de stage-afdeling 
(weekenddienst, vroege en late diensten, nachtdiensten, lesvrije weken). Dit wordt opgebouwd 
in de loop van de opleiding, en wordt bekeken naargelang de leerkansen die aanwezig zijn op 
de welbepaalde stage-afdeling. 
 
 
Kader van klinisch onderwijs (stage) in het vierjarig curriculum (240 SP): 
 
 

  wkn Verplichte stages 

Fase 1 4 Stage domein heelkunde/inwendige 

  4 Stage domein  geriatrie (WZC, geriatrie) of psychiatrie (PVT, gehandicaptenzorg) 
      

Fase 2 9 Stage domein heelkunde/inwendige (spiegel van fase 1) 

  5 verbredingsstage 1 
      

Fase 3 8 Stage domein heelkunde/inwendige (keuze inw, heelk, intensieve,…) 

    + mogelijkheid tot satelliet (gerelateerd aan stage-inhoud) 

  5 verbredingsstage 2 

  5 verbredingsstage 3  
      

Fase 4 11 lange stages gelinkt aan inhoudelijke keuzes 

  11 lange stages gelinkt aan inhoudelijke keuzes 
   

  Verbredingsstages (willekeurige volgorde) 
Fase 2    

en       
Fase 3 

5 wkn Domein eerste lijn (thuiszorg, preventieve zorg,…) 
5 wkn Domein geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie en gehandicaptenzorg) 
5 wkn Domein moeder en kind en kindzorg 

 
 
Mogelijke stagesettings waar je in je opleiding stage kan lopen: 
 
- Geestelijke gezondheidszorg: een stage in een chronische of een acute psychiatrie; 

gehandicaptenzorg 
- Ziekenhuis: alle verschillende diensten (verblijfsafdelingen, medisch-technische diensten, 

intensieve zorgen,…) 
- Moeder en kind: pediatrie, 1e lijn (gehandicaptenzorg), neonatologie, kinderdagverblijf, Kind 

en gezin, CLB,… 
- Ouderenzorg: WZC, acute geriatrie,.. 
- Eerste lijn: thuisverpleegkunde; arbeidsgeneeskundige diensten, CLB, … 

 
 
 



 
 

Opbouw van de stages: 
 
De moeilijkheid van de stages wordt opgebouwd in de loop van de vier opleidingsjaren. Je 
bouwt je vaardigheden op, samenlopend met de vaardigheden die je aanleert op school.  
In het begin van de opleiding ligt de focus op afgebakende zorgen bij enkele zorgvragers, en 
dit bouw je op, zodat je op het einde van je opleiding de zorg kan coördineren over een deel 
van een afdeling. Je maakt kennis met de verschillende domeinen waarin een verpleegkundige 
kan tewerkgesteld worden. (verbredingsstages in fase 2 en 3) 
In het laatse jaar van de opleiding bieden we studenten de mogelijkheden om deel te nemen 
aan innovatieve projecten omtrent stage.  Naast het gekende stageconcept kunnen studenten 
kiezen om deel te nemen aan een centrum voor zorginnovatie, een leerafdeling, …. 
Internationale stages zijn mogelijk in fase 3 en fase 4 van de opleiding. In het eerste en 
tweede jaar van de opleiding kan er worden deelgenomen aan kleinere internationale 
projecten, congressen,… 
 
STAGEPARTNERS: 
 
We werken samen met de meeste instellingen voor gezondheidszorg in de ruime Kempen.  We 
hebben stageplaatsen tot in Limburg, Antwerpen, Nederland, … In de derde en vierde fase is er 
steeds ook mogelijkheid tot een buitenlandse stage. 
Bovendien staan we steeds open voor stages op nieuwe stageplaatsen.  
Bij het opstellen van een stageplanning, streven we er naar een brede beeldvorming van de 
gezondheidszorg.  Dit uit zich in het aanbod van verschillende soorten stages (ziekenhuis, 
woonzorgcentra, centra voor sociale dienstverlening, psychiatrische ziekenhuizen,….) alsook in 
het verschil in kenmerken in gelijkaardige settings. Daarom worden stages doorlopen in zoveel 
mogelijk verschillende instellingen, dichtbij en verder weg. Zo krijgen studenten de kans om 
ook binnen gelijkaardige settings kennis te maken met verscheidenheid (verschil tussen 
perifeer ziekenhuis, universitair ziekenhuis, verschil in populatie in bepaalde settings,…) om zo, 
zo goed mogelijk voorbereid te zijn om in het werkveld te kunnen stappen. 
 
Een overzicht van mogelijkheden: 
(Deze oplijstingen zijn steeds onderhevig aan wijzigingen, aanvullingen) 
 
 
Ziekenhuizen: 
AZ Turnhout, campus St. Elisabeth, Turnhout  
AZ Turnhout, campus St. Jozef, Turnhout 
AZ St. Dimpna, Geel 
AZ Herentals 
Heilig Hart, Mol 
AZ St. Jozef, Malle 
AZ klina, Brasschaat 
De Mick, Brasschaat 
AZ Monica, campus Deurne 
AZ Monica, campus Antwerpen, 
Universitair zi!ekenhuis Antwerpen (U.Z.A.), Edegem 
ZNA, campus Middelheim, Antwerpen 
ZNA, campus Paolaziekenhuis, Antwerpen 
Mariaziekenhuis Noord Limburg, Overpelt 
Revalidatie en MS Overpelt 
 
Woon- en zorgcentra 
Sint-Isabella Arendonk 
De Hoge Heide Arendonk 
Onze Lieve Vrouw,  Beerse  
Home Heiberg, Beerse 
De Mick Brasschaat  

http://www.azstjozef-turnhout.be/
http://www.msreva.be/
http://www.derusthuizen.be/mr.asp?mr=1017
http://www.derusthuizen.be/mr.asp?mr=970
http://www.demick.be/


 
Kempenerf, Dessel 
De Bijster, Essen 
Huize Perrekes, Geel 
Zusterhof, campus Onze Lieve vrouw, Geel 
Zusterhof, campus Hadschot, Geel  
Wedbos, Geel  
Sint-Anna, Herentals  
Lindelo, Lille  
De Dennen, Malle 
Herfstzon, Malle 
Sint-Lucia Turnhout 
Sint-Petrus Turnhout  
De Nieuwe Kaai, Turnhout 
Prinsenhof, Rijkevorsel 
Den Brem, Rijkevorsel 
Witte Meren Mol  
Ten Hove Mol 
Huize Hemelrijck, Mol 
’t Smeedeshof, Oud-Turnhout 
Home OLV van de Kempen Ravels  
De Winde Veerle-Laakdal  
ZNA Joostens, Zoersel 
St. Annadal, Retie 
Salvé, Brasschaat 
… (deze lijst is steeds onderhevig aan wijzigingen, aanvullingen,…) 
 
Thuiszorg 
De Voorzorg, gans de provincie Antwerpen 
Wit-Gele Kruis, gans de provincie Antwerpen 
In overleg mogelijkheden bij een zelfstandige thuisverpleegkundige 
 
Psychiatrische instellingen 
Psychiatrisch centrum Bethanië Zoersel  
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel 
Multiversum, campus Boechout, campus Mortsel 
PVT Campus De Liereman Oud-Turnhout 
PVT De Landhuizen Zoersel 
 
Zorg voor personen met een beperking 
Huize Walden, Malle 
Gouverneur Kinsbergen-Gehandicaptenzorg Prov.Antw. (Het Giels Bos), Lille 
’t Zwart Goor, Merksplas 
VZW Huize Monnikenheide 
VIBO De Brem Oud-Turnhout 
Revalidatiecentrum Pulderbos 
Lunetzorg, Duizel (Nederland) 
 
Stageplaatsen sociale verpleegkunde 
Kind en gezin, verschillende regiohuizen 
IDEWE 
DAF trucks Vlaanderen 
Kinderdagverblijven 
Umicore N.V.  
WEB V.Z.W. 
CLB, verschillende afdelingen 
Liantis (Dienst voor arbeidsgeneeskunde) 
… 
 

http://users.skynet.be/bs663521/inhoudstafel.htm
http://www.lindelo.be/
http://www.sint-lucia.be/
http://www.derusthuizen.be/mr.asp?mr=1633
http://www.stichtingkinsbergen.be/
http://www.vibo.be/


 
Internationale stageplaatsen - Europa 
 
University of Ostrava (Ostravska univerzita v Ostrave) (Tsjechië)  
The School Of Nursing, Frederiksborg County (UCC)  (Denemarken) 
University College of Northern Denmark (UCN) (Denemarken) 
University of Malta (Malta) 
University of Stavanger (Noorwegen)  
Windesheim University of Applied Sciences (Zwolle-Nederland) 
Avans Hogeschool (Breda-Nederland) 
Escola Superior De Enfermagem De Coimbra (Portugal) 
Högskolan I Skövde-University of Skövde (Zweden) 
North Karelia University of applied sciences (Joensuu-Finland) 
Central Ostrobothnia University of Applied Sciences (Kokkola-Finland) 
University Vasile Goldis Western (UVVG) (Arad-Roemenië) 
Universidad Fransisco de Vitoria (Madrid, Spanje) 
Fontys Hogeschool (Eindhoven, Nederland) 
Lovisenberg diakonale høgskole (Noorwegen -  Oslo)  
Bern University of Applied Sciences  
Vaasa University of applied sciences 
Griekenland, Thessaloniki  
Tallinn Health Care College, Estland 
Slovenië,  Koper, University of Primorska 
 
Internationale stageplaatsen – Buiten Europa 
Mekelle University (Ethiopië) 
Church of Scotland Hospital (Zuid Afrika) 
Suriname  
Nkhoma homital (Malawe) (nieuw) 
School of nursing science (Potchefstroom -Zuid-Afrika) 
Eslabonsocial (Ecuador) 
Zuid Afrika (Lifepath Group - stage prive klinieken psychiatrie)  
Zuid Afrika (Bethesda hospital Mkuze)  
Vivir en Amor (guatemala)  
Vietnam (Tahi-nguyen university) 
Maleisië (Malaiy University) 
Peru NGO Urpi Soncoha? 
Zuid Afrika, Rahima Moosa Mother and Child Hospital, Johannesburg 
Zuid Afrika, Vaal University of Technology, Vanderbijlpark 
 
 

 
 


