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WAT VIND JE 
BINNENIN?

Student staat 
centraal en is 

nauw betrokken.

Permanente evaluatie met 
gerichte feedback die bijdraagt 

aan jouw ontwikkeling.

Veel expertise op 
één campus.
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WAT BIEDEN WIJ 
JOU?



Modulaire Opleiding 

Verpleegkunde Extern

on the e
DAGOPLEIDING

Voltijdse dagopleiding verspreid 
over drie jaar.

Dagopleiding op Campus Liza.

Doceren, E-learning, Simulatie...

Opleiding verspreid over drie jaar.

Dagopleiding bij onze partner WZC 
Het Park in Neeroeteren.

Praktijkgerichte opleiding met grondige 
theoretische onderbouw.  De theorie 
wordt onmiddellijk toegepast in een 
realistische beroepssituatie.

4

WELKE OPLEIDINGEN
ZIJN ER?

werk

 studie

SWITCH GRANABA

5

Opleiding verspreid over 3 jaar.

Dag- of avondopleiding op 
Campus Liza.

Praktijkgerichte opleiding met 
grondige theoretische onderbouw. 
De lesperiodes en stageperiodes 
wisselen elkaar af.

Indivueel programma op maat van 
de student.

Dagopleiding op Campus Liza.

E-learning
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5 modules op kwalificatieniveau 5.

Registratie zorgkundige na behalen van 
deelcertificaten module 1 en 2.

Buitenlandse stages mogelijk.

6

WAT LEER JE
IN ELKE MODULE?

7

Het roer omgooien en mijn 
droom om verpleegkundige
te worden wordt werkelijkheid
dankzij “SWITCH”.
Nu kan ik mijn huidige job 
combineren met de studie 
verpleegkundige.

Emily, studente SWITCH.

‘‘ ‘‘
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HBO Verpleegkunde Genk kiest de stageplaatsen 
zorgvuldig zodat jouw leerkansen maximaal worden 
gerealiseerd.

Op stage zal je begeleid worden door de 
stagementoren en verpleegkundigen van jouw 
afdeling.

Ook de docenten van HBO Verpleegkunde Genk 
begeleiden jou bij het inoefenen van de vaardigheden 
die je in de opleiding hebt geleerd.

Van deze begeleiders mag je feedback en 
ondersteuning verwachten zodat je kan groeien als 
toekomstig verpleegkundige.

Geïnteresseerd in een buitenlandse stage? 
Dat kan ook!

8

HOE ZIT HET MET 
STAGE?
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HOE ZIT HET MET 
STAGE?

Zorg is zoveel meer dan zorgen.
Zorg is liefde,hoop,betrokkenheid.

Zorg is welzijn,willen borgen met 
kracht,geduld, tederheid en 

voldoening.

Evi, student SWITCH module 2
Prinsenpark Genk

Een glimlach geven kan een 
groot verschil maken!

Gepakt en gezakt klaar om 
ervaringen op te doen in de 
thuiszorg.

Student module 4
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Ik ben klaar voor het werkveld!

Ine, Student module 5

Een leerrijke stage in het ZOL.

Leen, student module 3

10

OF ZELFS BUITENDLANDSE 

STAGE ...
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Het doel van simulatieleren is het trainen van kennis, inzicht, 
vaardigheden en professionele attitudes geïntegreerd in een realistische 
context.

Binnen LiZa hebben we de simulatiepoppen SimMan, SimMom en 
SimNewB ter beschikking in drie 
high-tech simulatielokalen. 

Ervaren docenten van HBO Verpleegkunde Genk en van de hogeschool 
UCLL, allen EUSIM opgeleid, staan ter beschikking om jou als 
zorgprofessional en/of als team te trainen.
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SIMULATIE?
WATTE?

Door het volgen van de HBO5-opleiding 
werd ik geprikkeld om verder te studeren 
en mijn bachelor diploma te behalen.

Domenico, student.
‘‘ ‘‘
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Het studiecoachteam is een team van een  tiental 
enthousiaste docenten en andere medewerkers die 
studenten met leermoeilijkheden (dyslexie, dayscalculie, 
ADHD, ASS, ...) begeleiden in de zoektocht naar gepaste 
ondersteuning. Op die manier willen we studenten die 
moeilijkheden ervaren in hun studietraject een duwtje in 
de rug geven.

BELEIDING &
COACHING
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COFFEE LOUNGE
& RESTO

17

BUITENLESSEN&
BELEEFDAGEN
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BUITENLESSEN&
BELEEFDAGEN



ARBEIDSMARKT

PROFESSIONELE
BACHELOR

ACADEMISCHE
BACHELOR

VERVOLGTRAJECT

SCHAKEL-

PROGRAMMA

66

SECUNDAIR ONDERWIJS
4

MASTER
7

GRADUAAT
5

Een graduaat (HBO 5) is een 
toegangspoort naar het hoger onderwijs. 
Het situeert zich qua onderwijsniveau 
tussen het secundair onderwijs en het 
bachelorniveau. De opleiding is erg 
geschikt als je een praktijkgerichte studie 
wilt volgen.

Na een graduaat kan je jezelf 
profileren op de arbeidsmarkt binnen je 
gekozen domein. Je kan ook via een 
vervolgtraject een bachelordiploma 
behalen in een verwant studiegebied.
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WAT NA DE OPLEIDING?

19

Na vijf modules trots op mijn 
diploma van gegradueerde 
verpleegkundige.

Celine, afgestudeerde studente.

‘‘ ‘‘
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20

De zorgmicrobe liet me niet los, dankzij 
het MOVE traject dichtbij huis mijn talent 
verzilveren in de opleiding verpleegkunde.

Domenico, student.
‘‘ ‘‘

PARKEREN
• Gratis: zie plan
• Betalend: Parking ZOL Campus Sint-Jan

MET DE FIETS
Op de campus zijn voldoende fietsstallingen 
aanwezig om je fiets veilig te stallen. 

Stad Genk biedt deelfietsen aan via Mobit. 
Meer info hierover vind je op www.genk.be/mobit

MET DE BUS OF TREIN
Campus LiZa is vlot bereikbaar met de bus. 
• 45 Hasselt - Maaseik/Maastricht
• G2 Genk Bloso (Kattevennen) - Genk station

Wie met de trein komt, kan afstappen in het station 
van Hasselt of Genk en vervolgens de bus nemen tot 
aan de campus (G2 en 45)

O
osterring

Schabartstraat

      

CAMPUS LIZA

KATTEVENNEN

7 MIN
550M

GENK VV

10 MIN
800M

21

HOE BEREIK JE CAMPUS
LIZA?
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WIST JE DIT AL?

Via school verkrijgbaar
Tweedehands 
(via Facebook-groep)

HANDBOEKEN, CURSUSSEN
1

2

Vest + Broek + Logo
 = richtprijs €40 - €45
Tweedehands 
(via Facebook-groep)

STAGE-UNIFORM
1

2

GEEN INSCHRIJVINGSGELD!
€
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Via keuzeaanbod van 4uur/week
TALENT GEBONDEN VOORTGANG!

1 september
1 februari

2 STARTDATA
1

2

START

Wil jij als toekomstige student - 
voorafgaand aan de start van je opleiding 
- reeds je wiskundekennis aanscherpen, 
tips meekrijgen over hoe je onze leerstof 
op een vlotte manier kan verwerken of 
ben je benieuwd hoe je een goed verslag 
schrijft in je toekomstige werksetting, dan 
ben je welkom op onze WARM-UP of 
SUMMER-CLASS! HBO Verpleegkunde 
Genk wil je door dit aanbod optimaal 
voorbereiden op de overstap naar het 
hoger onderwijs.

SUMMER CLASS
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info@verpleegopleiding-genk.be
www.verpleegopleiding-genk.be

HBO Verpleegkunde Genk
Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 3600 Genk 

T 011/180 650

Wil je op de hoogte blijven van 
onze opleiding, volg ons op: 


