verder studeren na een bachelor of master

2017-2018

gezondheid & welzijn

MOVING
MINDS
SHAPING
THE FUTURE

limburg • leuven

hogeschool voor moving minds

Toen ik als pas afgestudeerde verpleegkundige begon te werken op
de afdeling cardiologie en harttransplantatie van het UZ Leuven,
werd ik mij pas ten volle bewust van de reële praktijk. De stevige
algemene basis die ik in mijn bacheloropleiding had meegekregen
zorgde ervoor dat ik als junior niet van mijn sokken werd geblazen.
Al gauw kwamen de kriebels tevoorschijn om verder te studeren. Ik
behaalde de master in de verpleegkunde en de vroedkunde en ging
mij verdiepen in de cardiovasculaire en transplantatieverpleegkunde
in het buitenland. Mijn focus was horizontaal te groeien tot klinisch
leider in een chronische zorgsetting.
Zeven jaar geleden behaalde ik mijn diploma van leraar en maakte
een kleine sprong naar de hogeschool waar ik mijn kennis en ervaringen kon overbrengen aan studenten verpleegkunde. Nu zit ik op
de stoel van leidinggevende en schaaf voortdurend mijn coachings-,
management- en leiderschapsvaardigheden bij om mensen rondom
mij te doen schitteren. Is dit mijn eindstation? Waarschijnlijk niet,
een leven lang leren zit in mijn bloed.

SANDRA MARTIN
OPLEIDINGSHOOFD

VERDER STUDEREN?
Heb je plannen om je horizon te verruimen of door te groeien in een specifiek vakgebied, dan zit je goed
bij UC Leuven-Limburg. Ons uitgebreid aanbod bachelor-na-bacheloropleidingen, postgraduaten en
navormingen levert je gegarandeerd een meerwaarde op de arbeidsmarkt op. De opleidingen zijn sterk
gefocust op het werkveld waardoor de opgedane kennis onmiddellijk bruikbaar is in je werkomgeving.
De bachelor na bachelor, afgekort als banaba, is een titel die gebruikt wordt voor een bacheloropleiding
die gevolgd wordt nadat reeds een ander bachelorsdiploma behaald werd. Deze opleidingen kan je dus
niet volgen als basisdiploma. Het gaat om een verbredende en/of verdiepende opleiding van 60 studiepunten (sp) die je kan volgen over één of meerdere jaren. De toelatingsvoorwaarden zijn voor bepaalde
verdiepende banaba’s zeer specifiek. Je hoeft geen leerkrediet in te zetten om een banaba te volgen.
Wanneer je een banaba tot een goed einde brengt, ontvang je een bijkomend bachelorsdiploma.
Postgraduaten zijn kortlopende opleidingen van ten minste 20 studiepunten die verder bouwen op
een bachelor- of masteropleiding. Ze beogen een verbreding of verdieping van de reeds verworven
competenties. Een postgraduaat is zo georganiseerd dat het combineerbaar is met je persoonlijke situatie
(werk, sociaal leven, gezinsleven). Wanneer je een postgraduaat tot een goed einde brengt, ontvang je
een postgraduaat getuigschrift. Een getuigschrift is niet hetzelfde als een diploma, maar is wel erkend en
ondertekend door de algemeen directeur van de hogeschool.
Opleidingen binnen navorming zijn kortere opleidingstrajecten van enkele lesuren tot lesdagen. Initiatieven van navorming kunnen ook leiden tot een getuigschrift – na het met vrucht afleggen van een
examen, maar dit geldt niet voor alle opleidingen.
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BANABA
EERSTELIJNSZORG
UC Leuven-Limburg biedt een
bijkomende opleiding voor wie zich
verder wil specialiseren om de zorg
rond één patiënt te regisseren en het
zorgaanbod binnen een regio te
coördineren.

IETS VOOR JOU?

MODULE COÖRDINATIE* (20 SP)

SP

Wil je mee de eerste lijn versterken? Sta je open voor een structurele samenwerking tussen de sectoren gezondheidszorg en
welzijn? Ben je al enkele jaren actief in de eerste lijn en wil
je je verdiepen in trans- en interdisciplinaire samenwerking
tussen verschillende zorglijnen en –niveaus? Dan is deze banaba
absoluut wat voor jou.

Organisatie van de eerste lijn

6

Kwaliteitsmanagement

5

Gezondheids- en welzijnsbevorderende
preventie

6

De opleiding is toegankelijk voor studenten die in het bezit zijn
van minimaal een bachelorsdiploma binnen de volgende studiegebieden: gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, sociale gezondheidswetenschappen, bewegings- en revalidatiewetenschappen, psychologie en pedagogische wetenschappen, geneeskunde
en tandheelkunde.

Research en innovation in Primary Care

3

WAT LEER JE?
Je verdiept je expertise door te specialiseren in de zorgvraag en
het zorgaanbod aan personen met gezondheidsproblemen in
complexe eerstelijnscontexten. Je verbreedt je inzichten door
in een inter- en transdisciplinair terrein de rol van regisseur en
coördinator op te nemen. Door stage en project leer je functioneel leiding te geven met bijzondere aandacht voor innovatie en
kwaliteitsbewaking.

WAAR AAN DE SLAG?
Na deze opleiding ben je helemaal klaar voor een job in de eerste
lijn. Je kan aan de slag in een huisartsenpraktijk, lokale dienstencentra, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
de woonzorgcentra, de centra voor algemeen welzijnswerk,
thuisverpleging, …
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MODULE REGIE* (20 SP)

SP

Zorg in de eerste lijn

5

Inter- en transdisciplinaire samenwerking

5

Management van de regie

5

Methoden en middelen voor regie

5

MODULE PRAKTIJK (20 SP)

SP

Stage

10

Project

10

“We gaan niet in de eerste lijn
nog eens een aparte functie bij
creëren, maar het is heel duidelijk
dat in zo’n complexe zorgsituatie de
vaardigheden die in deze opleiding
geleerd worden aan zorgverstrekkers vanuit een verschillende basisopleiding, dat die wel
belangrijk gaan zijn in de volgende
jaren. In die zin is de opleiding een
heel mooie illustratie van het feit
dat ook in het onderwijs men heel
goed heeft ingeschat wat de noden
gaan zijn in de volgende jaren in de
eerste lijn.”

JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID
EN GEZIN TIJDENS SYMPOSIUM
EERSTELIJNSZORG (16/12/2014)

*De modules Coördinatie en Regie worden ook als afzonderlijke postgraduaten aangeboden. Voor meer informatie kan men
steeds terecht bij Marjoly Sintobin.
CONTACT:		
		
LOCATIE:		
		
ONLINE:		

Marjoly Sintobin - marjoly.sintobin@ucll.be
Teamleider banaba eerstelijnszorg
campus LiZa, Genk
campus Gasthuisberg, Leuven
www.ucll.be/eerstelijnszorg
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BANABA GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
Eén op vier mensen krijgt vroeg of laat
af te rekenen met psychische problemen.
Vlaanderen heeft een van de hoogste
zelfmoordcijfers van Europa.
Wil je als gespecialiseerde hulpverlener
meewerken aan het psychisch herstel van
patiënten of het draaglijk maken van
psychische stoornissen voor patiënten en
hun leefomgeving, dan is de banaba GGZ
zeker iets voor jou.

IETS VOOR JOU?
Wil je als professional aan de slag met mensen met (ernstige)
psychische en psychiatrische problemen? Hou je van interdisciplinair samenwerken? Wil je vanuit je basisdiscipline je
competenties uitbreiden om in de geestelijke gezondheidszorg
aan de slag te gaan? Wil je goed leren werken vanuit je persoon? Heb je een open en aanvaardende houding voor mensen
en hun problemen? Kies dan voor de banaba in de geestelijke
gezondheidszorg.
Om toegelaten te worden tot deze banaba moet je beschikken
over een bachelordiploma dat hiertoe rechtstreeks toegang
verleent: bachelor in de verpleegkunde, bachelor in het sociaal
werk, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor in de
orthopedagogie, bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn, bachelor in de ergotherapie, master in de criminologische wetenschappen.

WAT LEER JE?
We beogen een verdieping van de basisopleiding en een aanvulling op de vele waardevolle therapeutische bijscholingen
die nu reeds voorhanden zijn. Het domein van de geestelijke
gezondheidszorg wordt op twee verschillende niveaus
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EERSTELIJNSZORG

bekeken, met name: het niveau van de patiënt en het niveau
van de organisatie van de zorg op micro-, meso- en macroniveau. We richten ons op de verschillende doelgroepen:
kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. Experten uit
hogescholen, werkveld en universiteiten behandelen in de opleiding thema’s zoals persoonlijkheidsstoornissen, verslaving,
psychosen, angst en depressie, dementie, ADHD, autisme, …
1E LIJNSZORG

Je leert aanvullend op je vooropleiding
als GGZ-professional
COÖRDINATOR
de gepast zorg, begeleiding en behandeling bieden aan mensen
met (ernstige) psychische en psychiatrische problemen.
COÖRDINATIE
EERSTELIJNSZORG
(SEM 1)

REGIE
EERSTELIJNSZORG
(SEM 2)

WAAR AAN DE SLAG?
Zowel in de gezondheidssector als in de welzijnssector heeft
men nood aan gespecialiseerde bachelors in de geestelijke
gezondheidszorg. Zonder twijfel kan je snel aan het werk op
afdelingen in een psychiatrische ziekenhuis, op PAAZ-afdelingen in ziekenhuizen, op psychiatrische afdelingen in
gevangenissen, in centra voor geestelijke gezondheidszorg, in
initiatieven voor beschut wonen, in mobiele teams, in de verslavingszorg en in therapeutische gemeenschappen, maar ook
in de gespecialiseerde jeugdzorg, voorzieningen voor personen
met een handicap, in centra voor dader- en slachtofferhulp, …

INTENSIEVE ZORG EN SPOEDGEVALLENZORG

STUDIEPROGRAMMA

MILOE WAAN
“Een confrontatie met mezelf en mijn leerproces. Erg
zinvol om mezelf als Bachelor verder te ontwikkelen
tot een volwaardig GGZ-professional. Lange stages met
goede begeleiding, waardoor er meer kansen zijn om
werk te krijgen.”

Het curriculum van de bachelor na bachelor in de geestelijke
gezondheidszorg GGZ is opgedeeld in drie modules die je
kunt volgen over één jaar of spreiden over twee jaar.

MODULE BEGINSELEN VAN DE
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (14SP)

DANNY MOINS
“Enerzijds sta je dankzij de opgedane kennis steviger in je
schoenen als hulpverlener. Je begrijpt veel meer van het
gedrag van de patiënten, je hebt meer informatie over de
inhoud van hun pathologie, en meer handvaten over hoe
je hiermee kan omgaan.”

CONTACT:		 Bart Loonbeek – bart.loonbeek@ucll.be
		 Teamleider banaba
		 geestelijke gezondheidszorg
LOCATIE:		 campus Gasthuisberg, Leuven
ONLINE:		www.ucll.be/geestelijke-gezondheidszorg

JUNI

FEBRUARI
EN

MODULE 2
KLINISCHE ASPECTEN
GGZ

BEROEPSPRAKTIJK
(1)

OKTOBER
SEPTEMBER
AUGUSTUS
MEI

MODULE 1
BEGINSELEN GGZ

STUDENTEN

NOVEMBER

ZELFSTURENDE

MAART

BEROEPSPRAKTIJK
(2)

INTAKE

INTERNATIONALE SAMENWERKING NOORD-ZUID

7

Denkkaders

2

Medische aspecten

3

Juridische en ethische aspecten

2

Wetenschappelijk onderzoek

3

Beleid van de geestelijke gezondheidszorg

4

MODULE KLINISCHE ASPECTEN VAN DE
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (15SP)

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

MODULE 3:
SPECIALISATIEPROEF
EN

Kaders van de geestelijke gezondheidszorg

SP

SP

Klinische aspecten: ouderen

5

Klinische aspecten: volwassenen

5

Klinische aspecten: infants, kinderen
en adolescenten

5

MODULE BEROEPSPRAKTIJK (31 SP)

SP

Beroepspraktijk I

8

Initiële stage - 5 weken

6

Methodisch weken met groepen

2

Beroepspraktijk II

17

Vervolmakingsstage - 12 weken

15

Methodisch weken met patiënten
en hun context

2

Specialisatieproef

6
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BANABA INTENSIEVE ZORG
EN SPOEDGEVALLENZORG
Kritiek zieke patiënten of patiënten die
plots dringende medische hulpverlening
vereisen, vragen een apart engagement
van de zorgverlener. Urgentie- en intensieve geneeskunde zijn dan ook aparte
disciplines die een bijzondere opleiding
en training vereisen. Het is een combinatie van werken op basis van een sterke
theoretische kennis, het uitvoeren van
zeer specifieke praktische handelingen,
het correct gebruik maken van bestaande technologieën en dit in een werkomgeving met stress en vaak sterke emoties. De banaba in de intensieve zorg en
spoedgevallenzorg biedt een antwoord
op deze vraag.

IETS VOOR JOU?
Ben je bachelor in de verpleegkunde en herken je de drang
naar klinisch redeneren, probleemoplossend denken en snel
en accuraat handelen in levensbedreigende omstandigheden?
Deze opleiding biedt een doorgedreven theoretische basis, veel
breder dan de basisopleiding. De verwachtingen liggen hoog op
alle vlakken. We koppelen deze kennis aan praktische trainingen rond spoedgevallenzorg en intensieve zorgen. Het begrip
technologie maakt snel plaats voor kennis en begrip van deze
technologie met als doel betere zorg te verlenen aan patiënten
in kritieke of levensbedreigende situaties. Klinisch redeneren
en grenzen durven verleggen is dé rode draad in dit verhaal.

WAT LEER JE?
Toepassen van het ABC, observatie en interpretatie van vitale
parameters en terugkoppeling naar ingestelde therapieën. Een
zeer brede theoretische vorming rond de oorzaken, gevolgen
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en aanpak van een acute situatie of kritieke ziekte. Begrip, kennis en gebruik van hoogtechnologische apparatuur toegelicht
door specialisten uit het werkveld. Basic en Advanced Trauma
Life Support, klinisch redeneren gestoeld op bovenstaande input en op basis van cases en simulatietraining. Dit zijn slechts
enkele van de vele ankerpunten die in dit geheel worden aangeboden in 4 modules waarin je leert gestructureerd, ethisch
en wetenschappelijk verantwoord te handelen.

WAAR AAN DE SLAG?
Intensieve zorgen, spoedgevallen en de ontwaakkamer zijn uiteraard de plaatsen van tewerkstelling. De wetgeving voorziet
het toekennen en vergoeden van een bijzondere beroepstitel
en legt ook een minimum quotum op om als afdeling erkend
te mogen zijn. Buiten het ziekenhuis zijn er ook tewerkstellingsopportuniteiten bij brandweer en transportorganisaties
voor kritieke patiënten.

OPLEIDINGSONDERDELEN

STUDIEPROGRAMMA
De opleiding is een combinatie van klinisch onderwijs en stage
op diensten voor spoedgevallen en intensieve zorgen, naast
een theoretische en praktische vorming in dagonderwijs. De
opleiding start één maal per jaar in september en kan voltijds
of deeltijds gevolgd worden over een termijn van maximaal 4
jaren.

SHANA DE WILDE
“De banaba spoed en intensieve zorg… een druk, zwaar, leerrijk
en fantastisch leuk jaar!
Het was een jaar met veel lessen en stages. Deze combinatie
zorgde ervoor dat ik de theorie kon toepassen in de praktijk.
Wat op zijn beurt leidde tot het creëren van inzicht. Inzicht…
een heel belangrijk begrip in deze opleiding, alsook in je verdere loopbaan als verpleegkundige! De handvaten, die me dit jaar
werden aangereikt door de vele enthousiaste professoren en
docenten, hebben ertoe geleid dat ik ben geëvolueerd van een
onzeker meisje naar een verpleegkundige met een kritische
blik en aandacht voor detail. De banaba was misschien wel een
zwaar jaar, waarvoor discipline onontbeerlijk was, maar was
zeker ook de moeite waard.”

CONTACT:		 Johan Asnong – johan.asnong@ucll.be
		 Teamleider banaba
		 intensieve zorg en spoedgevallenzorg
LOCATIE: 		 campus Gasthuisberg, Leuven
ONLINE:		www.ucll.be/intensieve-zorg-en-spoedgevallenzorg

SP

Biomedische wetenschappen I:
Levensbedreigende respiratoire, neurologische,
immunologische, psychiatrische en gastro-enterologische problemen, brandwonden

4

Biomedische wetenschappen II:
Bedreigende cardiologische, hemodynamische,
nefrologische, metabole en edocinologische
problemen, transplantatie

4

Biomedische wetenschappen III:
Urgentie en rampengesneeskunde,
traumatologie

3

Observaties en interventies bij het kritisch
zieke kind

4

Specialisatieproef

5

Verpleegkunde I:
Zorg aan de kritiek zieke patiënt, luchtwegzorg,
thoracale heelkunde, intracraniële overdruk,
brandwondenzorg, reanimatie, veiligheid op de
kritieke diensten, toepassing van wetenschappelijk onderzoek

5

Verpleegkunde II:
Hemodynamische 5 monitoring, infusie- en
transfusietherapie, nierfunctievervangende
therapie, zorg aan de patiënt met aorta-aneurysma en aan de transplantatiepatiënt, psychosociale aspecten op intensieve- en spoedgevallendiensten, organisatie van de kritieke
diensten

5

Verpleegkunde III: Spoedgevallenzorg:
Standing orders voor het Paramedisch Interventie Team, specifieke technieken voor
interventies met de ziekenwagen, verplaatsing
en transport van slachtoffers, aanleggen van
gipsen, opvang van kinderen op de spoedgevallendienst

5

Klinisch onderwijs:
Stages en opdrachten op de spoedgevallendienst en de dienst intensieve zorg, vaardigheidstrainingen

25
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BANABA INTERNATIONALE
SAMENWERKING
NOORD-ZUID

DEZE BANABA HEEFT OOK EEN
ENGELSTALIGE VARIANT: BACHELOR
OF INTERNATIONAL COOPERATION
FOR NORTH-SOUTH RELATIONS.

Heb je een uitgesproken belangstelling
voor mondiale- en Noord-Zuidvraagstukken en interculturaliteit? Wil je
een concreet engagement aangaan in
het Zuiden? Durf je kritisch kijken naar
structurele problemen van sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de
wereld? Dan is deze banaba iets voor jou!
Na een grondige voorbereiding ga je de
uitdaging aan om zes maanden stage te
lopen bij een concreet ontwikkelingsproject in het Zuiden. Zo wordt de wereld
jouw werkveld!

IETS VOOR JOU?

WAT LEER JE?

Onze partners in het Zuiden zijn op zoek naar uiteenlopende profielen en bieden onder meer stageplaatsen aan voor
bachelors in ICT, verpleeg- en vroedkunde, voedings- en dieetkunde, sociaal werk, orthopedagogie, ergotherapie maar ook
aan leraren, economen, journalisten… En daarnaast ook aan
masters in de (bio- of landbouw) ingenieurswetenschappen,
farmacie, (onderwijs)pedagogen, rechten of politieke en sociale
wetenschappen, enz.

De banaba Internationale samewerking Noord-Zuid (ISNZ)
kiest voor een combinatie van theorie, praktijk en onderzoek
en een intensief begeleidingstraject voor, tijdens en na terugkeer uit het Zuiden.

Om te werken rond diverse thema’s als kinderen, jongeren en
welzijn, over gezondheidszorg, ecologie, landbouw en duurzaamheid, gemeenschapsvorming, tot mensen- en vrouwenrechten, onderwijs en sociaal ondernemen…
Deze banaba staat met andere woorden open voor afgestudeerden van bachelor– en masteropleidingen vanuit uiteenlopende studiegebieden. De opleiding gaat er van uit dat je in het
Zuiden verder bouwt op je reeds verworven competenties en
werkt aan je interculturele competenties.
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Het voorbereidingstraject van 8 weken is een combinatie van
opleidingsonderdelen waar inleidende kennis- en begrippenkaders over thema’s als politiek, economie, globalisering, interculturele communicatie, duurzame hefbomen tot ontwikkeling
enz. centraal staan. Tijdens een praktijkgerichte stage van 6
maanden toetsen studenten dit kennis- en begrippenkader aan
de realiteit en laat studenten toe hun wereld- en maatschappijbeeld kritisch bij te stellen, te verbreden en te verdiepen.
Bij terugkeer uit het Zuiden begeleiden vakdocenten en
trajectbegeleiders de studenten om de opgedane ervaringen te
verwerken en te kaderen.
Het sluitstuk van de opleiding is de bachelorproef: een symbiose tussen stageactiviteiten en onderzoek. Studenten versterken
hun onderzoekscapaciteiten door het voeren van een participatief onderzoek, samen met de Zuidpartner.

WAAR AAN DE SLAG?
Dankzij het brede karakter van deze opleiding ligt zowat de hele
arbeidsmarkt voor je open. Onze alumni zijn ruim inzetbaar in
een multiculturele, geglobaliseerde, snel veranderende samenleving waar de vraag naar deze extra verworven competenties
toeneemt. Aan jou de keuze!
OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Globalisering en duurzame ontwikkeling

7

Projectmanagement Noord-Zuid

3

Intercultureel samenwerken

5

Taal (Engels, Frans, Spaans of Portugees)

5

Bachelorproef

10

Stage

30

SIGRID BOURRY, BRAZILIË
“Het van betekenis zijn’ heeft voor mij een volledig
nieuwe invulling gekregen. Het van betekenis zijn
betekende voor mij voordien iets groots kunnen
verwezenlijken, terwijl ik tijdens mijn verblijf inzag dat
het net om hele kleine dingen kan gaan. Het zijn dan
ook deze kleine dingen die ik mij het beste herinner en
het meest apprecieer als ik terugkijk op mijn avontuur
in Brazilië.”

SANDER DEGELING, SENEGAL
CONTACT:		
		
		
LOCATIE:		
ONLINE:		

Jan Van Passel – jan.vanpassel@ucll.be
Teamleider banaba
internationale samenwerking Noord-Zuid
campus Sociale School, Heverlee
www.ucll.be/banaba-noordzuid

“Helaas hebben veel mensen bij ons nog steeds de neiging om alle negatieve verhalen op een hoop te gooien
en Afrika te zien als één geheel. Wie de moeite neemt
om die voorgekauwde clichés aan de kant te schuiven
en zelf verder durft kijken, zal al heel snel merken dat
de realiteit veel genuanceerder is.”
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BANABA ONCOLOGIE
Deze opleiding biedt een stevige theoretische basis in de sector van de kankerzorg.
Praktijkervaring doe je op binnen de
diensten oncologie, hematologie, radiotherapie en palliatieve zorg, in nauwe
samenwerking met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners van het
Leuvens Kankerinstituut en UZ Leuven.

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Kaders in oncologische zorg

IETS VOOR JOU?
De intensieve verzorging en begeleiding van personen met
kanker vraagt om veerkrachtige verpleegkundigen. Je bent bachelor in verpleegkunde en wil op de hoogte zijn van alle mogelijke kankerbehandelingen en hun nevenwerkingen? Je wil
personen met kanker en hun naasten daadkrachtig bijstaan?
Dan is deze specialisatie in de oncologie iets voor jou.

WAT LEER JE?
Je leert hoe je personen met een oncologische aandoening
gemotiveerd informeert, observeert en verzorgt zowel vóór,
tijdens als na hun ziekte. Aan de hand van specifieke verpleegkundige en biomedische oncologische wetenschappen zal je
snel de noden en zorgen van kankerpatiënten herkennen,
inschatten, begeleiden en aanpakken.

Basisaspecten in de oncologische zorg

3

Algemene therapeutische aspecten

5

Sociale, juridische en ethische aspecten

4

Wetenschappelijk onderzoek

3

Specifieke oncologie
Specifieke therapeutische aspecten

7

Radiotherapie en oncologische doelgroepen

5

Oncologische beroepspraktijk
Stage oncologische basiszorg

6

Stage specifieke oncologische zorg

10

Stage specifieke oncologische zorg

8

Specialisatieproef

WAAR AAN DE SLAG?
Je bent welkom op alle diensten van de oncologische zorg,
inclusief radiotherapie. Maar ook buiten de muren van het
ziekenhuis ben je als verpleegkundige met de bijzondere beroepstitel ‘gespecialiseerd in de oncologie’ in staat om kankerpatiënten specifieke zorgen toe te dienen.
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CONTACT:		
		
LOCATIE:		
ONLINE:		

6

Pierino Verrando – pierino.verrando@ucll.be
Teamleider banaba oncologie
campus Gasthuisberg, Leuven
www.ucll.be/oncologie
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BANABA
ORTHOPEDAGOGISCH
MANAGEMENT
Ben je geïnteresseerd in een opleiding
die diverse aspecten van leidinggeven
en management bevat en die tevens de
link maakt met de eigen discipline? Wil
je verder groeien in je huidige leidinggevende functie of doorgroeien naar een
leidinggevende functie? Dan zit je goed
bij de banaba orthopedagogisch management.

IETS VOOR JOU?
Deze banaba richt zicht tot (toekomstig) leidinggevenden in
het orthopedagogisch werkveld. Het is een deeltijdse opleiding
waarvan het diploma over minimum 2 academiejaren behaald
kan worden.
In deze opleiding staat de combinatie van theorie en praktijk
centraal. Via de sessies wordt een ruim theoretisch kader en
toepassingsmogelijkheden aangeboden. De inhoud dient via
zelfstudie verwerkt en verder toegepast te worden.
Je kan instappen in deze banaba indien je beschikt over minimum een bachelordiploma én orthopedagogische voorkennis,
hetzij door opleiding (een bachelor of master orthopedagogie)
hetzij door vorming of ervaring.
Het is noodzakelijk dat je fungeert in een praktijksituatie waar
je het geleerde kan toe passen.

WAT LEER JE?
In deze opleiding leer je de diverse aspecten van leidinggeven
en management in een context van (orthopedagogische) dienst,
zorg - en hulpverlening combineren. De link naar jezelf als
leidinggevende, het aansturen van een team en de medewer-

16

kers hierbinnen, het functioneren als leidinggevende in een
organisatie en de bredere context staat centraal. Daarnaast
word je via de finalisatievakken gestimuleerd om verbanden
te leggen met orthopedagogische en ethische visies, jezelf als
leidinggevende te ontwikkelen en word je uitgedaagd om een
project op de werkvloer te ontwikkelen.
Door het werken in kleine groepen is uitwisseling met elkaar
en met de docent mogelijk. Studenten komen uit diverse sectoren uit het werkveld. Dit verruimt je blik en maakt netwerkontwikkeling mogelijk.

WAAR AAN DE SLAG?
Ben je reeds leidinggevende? Dan geeft deze opleiding je
handvatten om je in diverse aspecten van leidinggeven en
management te verdiepen / te vervolmaken. Deze opleiding
geeft uiteraard ook de mogelijkheid om door te groeien naar
een (andere) leidinggevende functie.

STUDIEPROGRAMMA
De opleiding is opgebouwd uit 2 postgraduaten van elk 20
studiepunten. Deze worden tweejaarlijks ingericht en zijn
afzonderlijk te volgen1. Daarnaast zijn er een aantal finalisatievakken (ook 20 studiepunten).
De lessen van de postgraduaten worden op campus
Diepenbeek georganiseerd op een 20-tal (donderdag)avonden
van 17u-21u30 (praktische regeling onder voorbehoud).
Voor de finalisatievakken worden er aparte regelingen
getroffen.
Gezien er een samenwerkingsverband is met Vives (Kortrijk)
en Odisee (Brussel) is het ook mogelijk om een aantal opleidingsonderdelen in Kortrijk of Brussel te volgen. Raadpleeg
hiervoor de website van de betrokken hogescholen.

STUDENTEN AAN HET WOORD
“Wat ik op een donderdagavond leer, kan ik reeds vrijdag op de
werkvloer toepassen.”
“Er zijn resultaten op de werkvloer te merken. De opleiding
doet je linken met je eigen praktijk maken. Dit is niet vrijblijvend, noch voor jezelf, noch voor je organisatie.”

ORTHOPEDAGOGISCH MANAGEMENT

FINALISATIEVAKKEN
ORTHOPEDAGOGISCHE
EN ETHISCHE
INVALSHOEKEN

POSTGRADUAAT
“IK EN MIJN TEAM”

PERSOONSGEBONDEN
PROJECT

POSTGRADUAAT
“OM MET NADRUK
OP DE ORGANISATIE
EN DE CONTEXT”

RESULTAATGEBONDEN
PROJECT
IK

CONTEXT
ORTHOPEDAGOGIEK
EN ETHIEK

TEAM

OPLEIDINGSONDERDELEN

ORGANISATIE

SP

Postgraduaat orthopedagogisch management
met de nadruk op jezelf als leidinggevende van
een team
Ik als leidinggevende

10

WERKVELD
Het
team

10

WERKGEVERS AAN HET WOORD
“De lessen worden gegeven door mensen die een leidinggevende functie hebben in een organisatie. Naast de theoretische
kennis is er zo heel wat ruimte om ervaringen uit te wisselen
en om na te gaan hoe dit vertaald wordt in de organisatie van
iedere dag. Het inspireert om nieuwe ideeën toe te gaan passen in de eigen werkomgeving en het geef zodoende een ruim
beeld over organisatiebeleid.”

Postgraduaat orthopedagogisch management
met de nadruk op organisatie en context van de
organisatie
De context van de organisatie

8

De organisatie

12

Finalisatievakken
		 Orthopedagogische en ethische
		invalshoeken

6

		 Persoonsgebonden project

4

		 Resultaatsgebonden project

10

CONTACT:		 Voor UC Leuven-Limburg, campus Diepenbeek:
		 Liesbeth Lenie – liesbeth.lenie@ucll.be
		 Teamleider banaba
		 orthopedagogisch management
		
Voor Odisee:
		 Caroline Damman – caroline.damman@odisee.be
		
Voor Vives:
		 Ann Vuylsteke – ann.vuylsteke@vives.be
LOCATIE:		 campus Diepenbeek, Diepenbeek
ONLINE:		www.ucll.be/orthopedagogisch-management
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BANABA PEDIATRIE
EN NEONATOLOGIE
Verpleegkundige zorgen toedienen in
een neonatale en pediatrische context
vraagt om bijzondere kennis en vaardigheden. Als kinderverpleegkundige word
je steeds geconfronteerd met kinderen
én hun ouders. Je leert beide benaderen
vanuit een uniek, kindgericht verpleegkundig kader en wordt de pleitbezorger
die vanuit pluridisciplinair verband een
betere totaalzorg nastreeft.

IETS VOOR JOU?
Je bent bachelor in de verpleegkunde en hebt een bijzondere
affiniteit met de jongste patiënten in het ziekenhuis. Tijdens
het ziekteproces wil je hen samen met de ouders optimaal
begeleiden. Zowel afwisseling en verantwoordelijkheid als
nieuwe medische technieken schrikken je niet af.
Je bent bachelor in vroedkunde en hebt bijzondere affiniteit
met neonaten, dan kan je inschrijven voor een creditcontract
neonatologie.

WAT LEER JE?
Zowel theoretisch als praktisch verwerf je de nodige kennis en
vaardigheden om acuut en chronisch zieke kinderen professioneel te verzorgen. Aan de hand van specifieke medische,
verpleegkundige en psychosociale invalshoeken wordt de
totaalzorg voor het kind verdiept, met aandacht voor de verschillende ontwikkelingsfases en opvoedingskaders.

WAAR AAN DE SLAG?
Met deze banaba kan je terecht op heel wat afdelingen in het
ziekenhuis: pediatrie, kinderspoed, algemene afdelingen, dagen gespecialiseerde kinderafdelingen, neonatologie,
dagchirurgie, kinderpsychiatrie, spoedeisende zorg enzovoort.
Het tewerkstellingsaanbod is dus zeer uitgebreid.
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OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Intensieve zorgen pediatrie

6

Interdisciplinaire zorg voor het chronisch
zieke kind

5

Klinisch onderwijs
Stage klinisch onderwijs I

9

Stage klinisch onderwijs II

9

Stage klinisch onderwijs III

9

Neonatologie

5

Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg
voor het kind

5

Specialisatieproef

6

Verpleegkundige wetenschappen

6

Toegepast kwantitatief onderzoek

4

Epidemiologie

2

CONTACT:		
		
LOCATIE:		
ONLINE:		

Karen Vansteenkiste – karen.vansteenkiste@ucll.be
Teamleider banaba pediatrie en neonatologie
campus Gasthuisberg, Leuven
www.ucll.be/pediatrie-en-neonatologie
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POSTGRADUAAT
AUTISME EN (RAND-)
NORMALE BEGAAFDHEID

SITUERING
Autisme is een bijzonder fenomeen en dit op vele gebieden.
Het is fascinerend hoe iemand, die er op het eerste zicht heel
gewoon uitziet, zich toch heel anders kan voelen, gedragen en
denken. Het is op dit moment de meest frequent voorkomende
ontwikkelingsstoornis bij jongeren. Zowel binnen onderwijs
als in de hulpverlening is er een steeds groeiende vraag naar
know-how en methodiek voor opvoeding en onderwijs van
personen met autisme. Het postgraduaat autisme en (rand-)
normale begaafdheid geeft daarop een antwoord.

IETS VOOR JOU?

WAT LEER JE?

Dit postgraduaat richt zich tot cursisten die zich de basiscompetenties willen eigen maken voor een professionele begeleiding van personen met autisme. Je moet minimaal houder zijn
van een diploma van professionele bachelor. Bovendien moet
je werkzaam zijn of ervaring (minimum één dagdeel per week)
kunnen opdoen in de begeleiding van personen met autisme
in het kleuter, lager of secundair onderwijs, in een (ortho)
pedagogische setting of als paramedicus of in de gezondheidszorg. Deze praktijkervaring is essentieel in het leertraject van
dit postgraduaat. Indien een cursist niet in de mogelijkheid is
om dit zelf te organiseren, kan men beroep doen op het team
van lectoren.

Dit postgraduaat omvat 20 studiepunten (sp). De leerinhouden
zijn gebundeld in volgende 4 opleidingsonderdelen (modules):
• Basismodule (4 sp +4 sp)
• Orthodidactische module (6 sp)
• Orthopedagogische module (6 sp)
Het programma wordt ingevuld door inhouds- en ervaringsdeskundigen van KULeuven, UZ Leuven, UC Leuven-Limburg
(lerarenopleiding en sociaal agogisch werk), KPC Genk, Passwerk, Autisme Centraal, DPB Antwerpen, BuSO St.-Elisabeth
en het KIDS.

CONTACT:
		
LOCATIE:
ONLINE:
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Laurent Voets – laurent.voets@ucll.be
Kathleen Lantin – kathleen.lantin@ucll.be
campus Diepenbeek, Diepenbeek
www.ucll.be/autisme

POSTGRADUAAT
BEMIDDELING IN
FAMILIEZAKEN

SITUERING

WAT LEER JE?

Samenleven, samenwonen, brengt conflicten met zich mee.
Dat is nu eenmaal zo. Relatiebreuken, (echt)scheidingen
kunnen erg conflictueus verlopen en zowel ex-partners, de
kinderen en omgeving belasten. Een groeiende groep van professionelen treedt beroepshalve op bij familiale conflicten.
Dit postgraduaat wil je inzichten en handvatten aanreiken om
mensen te ondersteunen om constructief met deze conflicten
om te gaan.

Naast algemene kennis en achtergronden van bemiddeling én
specifieke kennis tot familiale bemiddeling, is het vooral een
praktijkgerichte opleiding met veel ruimte voor training in
communicatieve en professionele vaardigheden.
Dit postgraduaat omvat 20 studiepunten (sp) verdeeld over 3
modules:
• Methodiek van de bemiddeling (8 sp)
• Familiale bemiddeling (8 sp)
• Contextueel werken in functie van familiale bemiddeling (4 sp)

IETS VOOR JOU?
Heb je al een bachelordiploma en zoek je een bijscholing om
zelfstandig of in het kader van een organisatie als erkend
bemiddelaar op te treden? Wil je in conflicten een helpende rol
opnemen als bemiddelaar? Dan is dit postgraduaat voor jou de
juiste keuze.

CONTACT:
LOCATIE:
ONLINE:

Mia Claes – mia.claes@ucll.be
campus Sociale School, Heverlee
www.ucll.be/bemiddeling-in-familiezaken
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POSTGRADUAAT
COÖRDINATIE VAN DE
EERSTELIJNSZORG - REGIE
VAN DE EERSTELIJNSZORG
SITUERING

WAT LEER JE?

De uitgaven aan de gezondheidszorg zijn nog nooit zo hoog geweest als nu. Aan de basis van deze stijgende gezondheidskost
liggen bepaalde maatschappelijke en socio-culturele veranderingen, zoals bijvoorbeeld toenemende vergrijzing, innovatie
in technologie, individualisering en de groeiende sociale kloof.
De ‘onontkoombaarheid’ van deze veranderingen maken het
tot een hele uitdaging om ook in de toekomst de gezondheidszorg betaalbaar – en daarmee ook toegankelijk en kwaliteitsvol – te maken/houden. Vanuit het beleid en het onderzoek
zijn voorstellen geformuleerd tot bijsturing van de visie op en
de organisatie van de gezondheidszorg. Steeds weerkerende
kernideeën daarin zijn de nood aan:

In het postgraduaat coördinatie bekwaamt de deelnemer zich
in de coördinatie, kwaliteitsborging, innovatie van eerstelijnsorganisaties binnen de context van een zorgregio. In het postgraduaat regie bekwaamt de deelnemer zich om integrale zorg
te garanderen aan cliënten met chronische en/of psychische
aandoeningen in de eerste lijn.

• versterking van het zorgaanbod in de eerste lijn;
• structurele samenwerking tussen de sectoren gezondheid en
welzijn;
• integrale zorg, als resultaat van inter- en transdisciplinaire
samenwerking tussen verschillende zorglijnen en
zorgniveaus.
In dat licht biedt UC Leuven-Limburg een bijkomende opleiding voor wie zich verder wil specialiseren om de zorg rond
één patiënt te regisseren in het postgraduaat regie van de eerstelijnszorg. Wie zich wil specialiseren in het coördineren van
het zorgaanbod binnen de regio kan dat in het postgraduaat
coördinatie van de eerstelijnszorg volgen. Wie beide specialisaties verder wil uitdiepen in een beroepscontext kan beide
postgraduaten combineren met een project en stage tot een
banaba eerstelijnszorg van 60 studiepunten (zie pg 6).

Het postgraduaat coördinatie omvat 20 studiepunten verdeeld
over 4 opleidingsonderdelen:
POSTGRADUAAT COÖRDINATIE (1E SEMESTER)
OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Organisatie van de eerste lijn

6

Kwaliteitsmanagement

5

Gezondheids- en welzijnsbevorderende preventie

6

Research en innovation in Primary Care

3

Het postgraduaat regie van de eerstelijnszorg omvat 20 studiepunten verdeeld over 4 onderwijsleeractiviteiten:
POSTGRADUAAT REGIE (2E SEMESTER)

SP

Zorg in de eerste lijn

5

IETS VOOR JOU?

Inter- en transdisciplinaire samenwerking

5

Management van de regie

5

Beide postgraduaten richten zich tot personen die reeds
werkzaam zijn in de eerstelijnszorg en die deze mee willen
versterken en open staan voor een structurele samenwerking
tussen de sectoren gezondheidszorg en welzijn.

Methoden en middelen voor regie

5

CONTACT:
LOCATIE:
		
ONLINE:
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Marjoly Sintobin - marjoly.sintobin@ucll.be
campus LiZa, Genk
campus Gasthuisberg, Leuven
www.ucll.be/eerstelijnszorg

Beide postgraduaten lopen over 1 jaar. Postgraduaat coördinatie in semester 1, postgraduaat regie in semester 2.

POSTGRADUAAT
DE OUDERE AANZET

!
W
U
E
NI

SITUERING

WAT LEER JE?

Een toename in gezonde levensverwachting, veranderende
woonvormen en diversiteit. Een stijging in de ouderenafhankelijkheidsratio, de familiale zorgindex, de uitgaven van
de gezondheidszorg en de nood aan voldoende, gekwalificeerde
zorgverleners. Het zijn maar een paar elementen die aantonen
dat we in Vlaanderen, ingegeven door (EU)regionale ontwikkelingen, voor enorme universele sociale uitdagingen staan:

Het postgraduaat De oudere aanZet kijkt met open geest naar
integratie, inclusie en begeleiding van de oudere. We richten
ons op kansen en uitdagingen in ouderenzorg en welzijn, nu
en in de toekomst.

• De oudere een volwaardige plaats laten behouden in onze 		
samenleving met regie over eigen leven en zorg. En dus: hoe
		kunnen we er voor zorgen dat de oudere aan zet is en blijft?
•		Als professionals een kwaliteitsvolle, betaalbare en
toegankelijke zorgvraag- en doelgerichte zorg bieden, 		
aangepast aan de noden van die ouderen. En dus: hoe
kunnen we gezondheids-en welzijnswerkers een aanZet 		
geven om, samen met de oudere, de uitdagingen binnen de
vermaatschappelijking van de zorg aan te gaan?

• Module 1 richt zich Grensverleggend en Eigenzinnig op 		
(sociale) innovatie, beleid en beheer in ouderenzorg en
welzijn.
•		Module 2 biedt handvaten om de oudere te begeleiden in het
Actief en Dynamisch opnemen van de regie over eigen zorg
en welzijn.

Het postgraduaat De oudere aanZet wil samen de uitdaging
aangaan!

IETS VOOR JOU?
•		Wil je een bijzondere expertise ontwikkelen in het doelgericht begeleiden en ondersteunen van de oudere en zijn 		
familie?
• Heb je een bijzondere interesse in de actuele ontwikkelingen
in zorg, welzijn en wonen voor de oudere?
•		Wil je graag van nabij kennis maken met de mogelijkheden
van intelligente en duurzame zorg- en dienstverlening voor
de ouder?
Dan is dit postgraduaat zeker iets voor jou. Dit postgraduaat staat open voor personen met een diploma binnen het
studiegebied gezondheidszorg en welzijn.

Dit postgraduaat omvat 20 studiepunten (SP) verdeeld over 2
modules:

Het postgraduaat wordt modulair aangeboden waardoor het
mogelijk is om voor de afzonderlijke modules in te schrijven.
Hierdoor kan je de opleiding afwerken in één academiejaar of
over meerdere academiejaren. De opleiding omvat 5 studiebezoeken en 15 lesdagen. Ook de studiebezoeken kunnen apart
gevolgd worden.
Dit postgraduaat wordt georganiseerd op campus LiZa, Genk
en campus Gasthuisberg, Leuven.
Op die manier bundelen we de expertise uit beide regio’s. Ieder
jaar wordt in elke regio 1 module (semester) aangeboden. Dit
geeft u de gelegenheid om het postgraduaat ook op één locatie
te volgen, verspreid over twee academiejaren.

CONTACT:
LOCATIE:
		
ONLINE:

Ynes Punie – ynes.punie@ucll.be
campus Gasthuisberg, Leuven
campus LiZa, Genk
www.ucll.be/de-oudere-aanzet
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POSTGRADUAAT
DIABETESEDUCATOR

SITUERING

WAT LEER JE?

Deze opleiding komt tegemoet aan de grote vraag naar
deskundigheid van de diabeteseducator. De wijzigingen in
de diabeteszorg, met de oprichting van de zorgtrajecten voor
type 2 diabetespatiënten in de thuiszorg, vraagt een grotere
verantwoordelijkheid van de diabetesverpleegkundige in de
eerste lijn.
Het lesprogramma gaat in op deze huidige wijzigingen, om zo
tegemoet te komen aan deze vraag tot deskundigheid van de
diabeteseducatoren.
Het lessenpakket is opgebouwd volgens de wettelijke voorschriften met het accent op persoonsgerichte zorg.

De opdracht voor de diabeteseducator is niet te
onderschatten, de kwalificatie moet voldoende
hoog zijn. De educator dient inzicht te hebben
in de ziekte, de voedingsaspecten, de consequenties voor de verdere levenskwaliteit en
–verwachting. Daarnaast is het ook belangrijk
dat de diabeteseducator op de hoogte is van
de verschillende netwerken, organisaties en
structuren in de diabeteszorg. Een educator
dient in staat te zijn om individueel aangepaste
educatie te geven met oog voor de noden van
de zorgvrager. Er wordt aandacht besteed aan
de motivatie voor levensstijlaanpassing en de
ondersteuning van de patiënt, dit om diabetes
een plaats te geven in het leven. Therapietrouw en regelmatige opvolging mag ook niet
vergeten worden. Er wordt actieve medewerking verwacht tijdens de opleiding.

IETS VOOR JOU?
De opleiding staat open voor verpleegkundigen die houder zijn
van het diploma, de graad, het brevet of de titel van gegradueerde verpleegkundige, bachelor in de verpleegkunde, gebrevetteerde verpleegkundige of gediplomeerde verpleegkundige,
maar ook bachelors in de voedings- en dieetleer en bachelors
in de podologie of kinesitherapie kunnen zich inschrijven voor
deze opleiding. Gebrevetteerde verpleegkundige of gediplomeerde verpleegkundige dienen zich aan te melden voor een
intakegesprek.

CONTACT:
LOCATIE:
ONLINE:

Nancy Motmans – nancy.motmans@ucll.be
campus LiZa, Genk
www.ucll.be/diabeteseducator

In samenwerking met LifeScan.
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OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Theorie

12

Professionalisering

3

Patiëntenstudie

5

POSTGRADUAAT
ERVARINGSGERICHT
ONTWIKKELEN IN GROEPEN

SITUERING

WAT LEER JE?

Individuele ontwikkeling als mens of als professional wordt
veelal gerealiseerd via groepswerk. Denk maar aan teams,
klasgroepen, leefgroepen, supervisiegroepen, leergroepen, … .
Het postgraduaat Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen
versterkt het professioneel handelen van deze groepsbegeleiders met het oog op het gelijktijdig realiseren van groei bij
groep én bij individu.

Negen gedreven experts in groepswerk en leerprocessen
nemen je mee in een ervaringsgerichte opleiding met beklijvende residentiële trainingen, inspiratiedagen, projectwerk en
coaching. Je verkent zo de groeikansen van diverse ervaringsgerichte activiteiten. Naast outdoor komt het werken met
paarden, forumtheater, natuurbeleving, dynamics en artistiek
werk ook aan bod.

IETS VOOR JOU?
Je hebt via werk of vrije tijd enige ervaring in het ontwikkelingsgericht werken met groepen en je wenst je hierin verder
te bekwamen. Dit postgraduaat sluit aan bij de bachelor opleidingen sociaal werk, orthopedagogie, sociale readaptatiewetenschappen en lerarenopleiding.
Deze opleiding is zo ontworpen dat de combinatie van werk en
leren eerder versterkend werkt dan drukkend.

Uiteindelijk leer je als groepsbegeleider adequaat een groep in
te schatten, een trefzeker design van welgekozen activiteiten
en reflecties te ontwerpen en gepast te interveniëren teneinde
de gewenste ontwikkeling bij groep én individu mogelijk te
maken.

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Ervaringsgericht ontwikkelen basis

10

Ervaringsgericht ontwikkelen divers

10

CONTACT:
LOCATIE:
ONLINE:

Joris Piot – joris.piot@ucll.be
campus Sociale School, Heverlee
www.ucll.be/ervaringsgericht-ontwikkelen
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POSTGRADUAAT
HARTFALEN

SITUERING

WAT LEER JE?

Het doel van het postgraduaat is het verbeteren van zorg rond
hartfalen zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten. Verder
willen we ook hartfalen onder de aandacht brengen van elke
zorgverlener die met de pathologie te maken krijgt.

Alle aspecten van hartfalen (acuut hartfalen, chronisch hartfalen, eind stadium hartfalen) worden bekeken. Er wordt veel
aandacht besteed aan de klinische praktijk met lesgevers die in
de dagdagelijkse praktijk werken.
Er wordt theorie gegeven én ook de mogelijkheid tot klinische
praktijkervaring.
Je kan specifieke lessen ook verdiepen door middel van keuzelessen en keuzestages.

IETS VOOR JOU?
Het postgraduaat Hartfalen richt zich op verpleegkundigen en
paramedici die in de dagdagelijkse praktijk te maken hebben
met patiënten met hartfalen. Dit zijn de gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen of zij die deze functie zouden willen
uitoefenen.
Deze opleiding is ook interessant voor alle verpleegkundigen
binnen en buiten het ziekenhuis die patiënten met hartfalen
verzorgen. Deze cursus maakt het mogelijk als referentieverpleegkundige op te treden.
Verder komen alle geïnteresseerden in aanmerking die meer
willen weten over hartfalen om hun activiteit beter te kunnen
uitoefenen.
Om dit postgraduaat te kunnen aanvangen dien je in het bezit
te zijn van een HBO5 diploma, bachelor diploma of een master
diploma. Het is niet noodzakelijk om een diploma binnen de
geneeskundige of paramedische beroepen te bezitten. Voorkennis van de werking van het hart is echter wel een vereiste
om te starten.

In samenwerking met Belgian Working Group of
Cardiovascular Nursing en Belgian Working Group on
Heart failure.

26

OPLEIDINGSONDERDELEN*

SP

Module 1: Persoon met acuut hartfalen

4

Module 2: Persoon met chronisch hartfalen
intra muros

4

Module 3: Persoon met chronisch hartfalen
extra muros

4

Module 4: Persoon met eindstadium hartfalen

3

Module 5: Klinische hartfalenpraktijk

5

* alle modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

CONTACT:
LOCATIE:
		
ONLINE:

Jan Vercammen – jan.vercammen@zol.be
campus LiZa, Genk
campus Gasthuisberg, Leuven
www.ucll.be/hartfalen
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POSTGRADUAAT
HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG

SITUERING

WAT LEER JE?

Herstelverleners coachen en faciliteren het emotioneel,
psychologisch en sociaal welbevinden van een persoon met
een psychische kwetsbaarheid. Hierbij ligt de focus op het
herstelproces, empowerment van de zorgvrager en zijn context, psychosociale rehabilitatie en vermaatschappelijking van
de zorg, … Herstelverleners zijn relatiedeskundigen met een
eigen specialisme in de brede gezondheids- en welzijnssector.
Vertrekkend vanuit de actuele en maatschappelijke tendensen
binnen deze werkvelden situeert dit postgraduaat zich op de
drie aggregatieniveaus (micro-, meso- en macroniveau). Dit
postgraduaat is competentiegericht door het verwerven van
kennis, het trainen van vaardigheden en het ontwikkelen
van attitudes die wenselijk zijn in een herstelondersteunende
zorgcontext. Er wordt maximaal tegemoet gekomen aan de
deelnemer door het modulaire aanbod, blended learning en het
werkveld direct te betrekken.

Als deelnemer verwerf je kennis over het herstelparadigma,
-proces, -belemmerende en -bevorderende factoren en verkrijg
je een kritische blik op vermaatschappelijking en rehabilitatie. Door een doorgedreven persoonsgerichte vorming in
herstelondersteunende vaardigheden en een training van
krachtgerichte en innovatieve methodieken en instrumenten
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en getoetst aan de
praktijk, word je bekwaam in het implementeren en onderbouwen van herstelprocessen in de eigen werksetting. Je leert ook
herstelzorg kwalitatief te evalueren. Je ervaart het nut van
het inzetten van ervaringsdeskundigheid en wordt je bewust
van de meerwaarde van een holistische kijk en de voordelen
van samenwerken met het brede zorg- en welzijnsnetwerk.
Bovendien houdt deze opleiding een werkplekleren in binnen
innovatieve herstelprojecten en/of het zoeken van real time
oplossingen binnen het eigen werkveld, waardoor de impact
op reële hulpverleningsprocessen progressief zichtbaar wordt
tijdens de opleiding.

IETS VOOR JOU?
Inschrijven kan als je werkt in de gezondheids- en/of welzijnssector, minimum een bachelordiploma heb en een jaar werkervaring in het begeleiden van mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Ook houders van een HBO5, andere bachelor
en/of master die werken in de gezondheids- en/of welzijnszorg kunnen worden toegelaten na een motivatiebrief en een
(telefonisch) intakegesprek. Jouw professie kan zich zowel op
preventie, vroegdetectie, cure en care als online, outreachend,
ambulant en residentieel situeren.

OPLEIDINGSONDERDELEN*

SP

Module 1: Paradigma en vermaatschappelijking

8

Module 2: Relatie en methodieken

8

Module 3: Organisatie en netwerk

8

* alle modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

CONTACT:
LOCATIE:
ONLINE:

Isabelle Verberckmoes – isabelle.verberckmoes@ucll.be
campus Sociale School, Heverlee
www.ucll.be/herstelondersteunende-zorg
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POSTGRADUAAT
LACTATIEKUNDE

SITUERING
Het geven van borstvoeding is een eeuwenoude methode om
tegemoet te komen aan de primaire behoeften van een pasgeborene. Op fysiek vlak krijgt de pasgeborene de moedermelk
om goed te groeien, zich warm te houden, te ontwikkelen en
zich te beschermen tegen ziektes (ook op de langere temijn). Op
mentaal-emotioneel vlak geeft borstvoeding troost, geborgenheid en bescherming en ontstaat er een bijzondere liefdevolle
band tussen moeder en kind, waar beiden profijt van hebben
in het verdere leven.
Lactatiekunde is een meerwaarde voor gezondheidswerkers
in de moeder-kindzorg. Cursisten leren hoe ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan deze unieke ervaring voor
moeder en kind. Door veel casuïstiek wordt een helikopterview
ontwikkeld waardoor er een passende oplossing kan worden
geboden bij borstvoedingsproblemen. De lesstof is evidencebased onderbouwd.
Alle cursisten ervaren ook een persoonlijke groei in hun professie, hetgeen bijdraagt aan plezier in het werkveld.

IETS VOOR JOU?
De postgraduaatsopleiding Lactatiekunde is een waardevolle
specialisatie voor alle gezondheidswerkers werkzaam in de
moeder-kindzorg (vroedvrouwen, verpleegkundigen, diëtisten,
huisartsen, gynaecologen, kinderartsen, psychologen, en andere hulp- en zorgverleners betrokken in het begeleiden van
zwangeren en moeders).

CONTACT:
		
LOCATIE:
ONLINE:
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Manon Liebe - manon.liebe@ucll.be
Dennis De Greve - dennis.degreve@ucll.be
campus LiZa, Genk
www.ucll.be/lactatiekunde

WAT LEER JE?
Het programma omvat 20 lesdagen (excl. examendagen) en bestaat uit 26 studiepunten verdeeld over 5
modules:
• Lactatiekundige basis
• Lactatiekundige verdieping
• Lactatiekundige als professional
• Stage
• EBP: wetenschappelijke literatuurstudie en praktijk
De cursisten worden begeleid door docenten via theoretische voordrachten, praktijkgerichte werkcolleges,
vaardigheidstraining en het elektronisch leerplatform.
Er is steeds mogelijkheid tot individueel opzoekingswerk. Daarnaast dient de cursist tijd in de plannen
voor zelfstudie.
Na het theoretische gedeelte volgt een stage van 75
uren in een externe werksetting. De lessen en begeleiding worden gegeven door voornamelijk lactatiekundigen IBCLC en artsen.

POSTGRADUAAT
OPLOSSINGSGERICHT
BEGELEIDEN EN
HULPVERLENEN
SITUERING

WAT LEER JE?

Het postgraduaat “Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen” is gebaseerd op de methodiek die werd ontwikkeld door
Steve de Shazer en Insoo Kim Berg van het Brief Therapy
Centre in Milwaukee (VS.). In dit model staat het respect voor
de unieke krachten, mogelijkheden en hulpbronnen van elke
cliënt, leerling, team en hulpverlener centraal. Vertrekkende
van de veranderwens van de cliënt of de leerling ga je op zoek
naar een specifiek en zinvol perspectief. De aanpak bij oplossingsgericht werken verschilt van de meeste andere therapievormen. De methodiek concentreert zich immers niet zo zeer
op het uitvergroten van de problemen van de cliënt, maar wel
op diens oplossingsstrategieën. En dat werkt!
Deze werkwijze is toepasbaar, krachtig en effectief in diverse
sectoren van de hulpverlening en in het onderwijs en heeft
intussen haar efficiëntie bij een grote variatie aan problemen
bewezen. De ‘officiële’ term “oplossingsgericht” is misschien
wat ongelukkig gekozen. Het gaat er immers niet om dat je oplossingen gaat suggereren of aangeven. Het is veeleer een systematische en methodische aanpak die de hulpverlener, coach
of (leerling)begeleider in staat stelt de krachten en hulpbronnen van cliënten en/of leerlingen te ontsluieren en versterken.
We spreken daarom liever over doelgericht/perspectiefgericht werken waarbij de hulpverlener vertrekkend vanuit de
houding van niet-weten veel vragen aan de cliënt stelt. Welke
vragen dat zijn leer je onder andere in deze opleiding.

Dit postgraduaat omvat 20 studiepunten (sp) verdeeld over 4
modules:
• Oplossingsgericht paradigma, trajecten en essentiële
vaardigheden (6 sp)
• Specifieke oplossingsgerichte gespreksvoering en creatieve
technieken (5 sp)
• Kinderen, gezinnen, scholen en groepen als deel van de 		
oplossing (5 sp)
• Krachten en hulpbronnen van de begeleider en zijn team (4 sp)
De centrale lesgevers doorheen dit traject zijn Elke Gybels en Rik
Prenen.Daarnaast krijg je de unieke kans om gerenommeerde
buitenlandse gastdocenten aan het werk te zien. Zo werken we
o.a. samen met BRIEF London, een wereldwijd toonaangevend
centrum voor oplossingsgerichte therapie en training.

IETS VOOR JOU?
Het postgraduaat Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen richt zich op hulpverleners, leefgroep- en leerlingbegeleiders. Geïnteresseerden zijn werkzaam in een cliëntondersteunende dienst, ziekenhuis of school of hebben ervaring in
het kijken naar en werken met individuele cliënten/ouders/
gezinnen.

CONTACT:
LOCATIE:
ONLINE:

Elke Gybels – elke.gybels@ucll.be		
campus Diepenbeek, Diepenbeek
www.ucll.be/oplossingsgerichtwerken

29

POSTGRADUAAT
ORTHOPEDAGOGISCH
MANAGEMENT MET DE
NADRUK OP DE
ORGANISATIE EN DE
CONTEXT VAN DE
ORGANISATIE
SITUERING

PRAKTISCHE INFO

Een postgraduaat waarbinnen je leert hoe je als leidinggevende
in je organisatie kan functioneren, hoe je hiertoe kan bijdragen
en hoe je je organisatie kan vertegenwoordigen.

Dit postgraduaat is een onderdeel van de banaba orthopedagogisch management en kan afzonderlijk gevolgd worden. Naast
de aangeboden inhoud in de sessies is er zelfstudie voorzien.
Dit postgraduaat gaat van start in september 2018.

IETS VOOR JOU?
In dit postgraduaat verdiep je je als (toekomstig) leidinggevende
in de organisatie waarbinnen je functioneert en de context van
deze organisatie die hier invloed op heeft.
Je kan instappen in dit postgraduaat indien je beschikt over
minimum een bachelordiploma . Het is noodzakelijk dat je
fungeert in praktijksituatie (in de social profit) waar je het
geleerde kan toepassen.

WAT LEER JE?
In dit postgraduaat leer je handelen vanuit inzicht in organisatiestructuren en –culturen en vanuit inzicht in veranderingsmanagement en projectmanagement. Je leert participeren in
beleidsontwikkeling- en uitvoering (strategisch, tactisch en
operationeel). Je leert een kwaliteitsbeleid ontwikkelen en
uitvoeren.
Daarnaast leer je je eigen organisatie vertegenwoordigen in
een bredere context op diverse vlakken.
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POSTGRADUAAT ORTHOPEDAGOGISCH
MANAGEMENT MET NADRUK OP DE ORGANISATIE EN DE CONTEXT VAN DE ORGANISATIE

SP

Deelmodule 1: De organisatie

12

Deelmodule 2: De context van de organisatie

8

De lessen worden op campus Diepenbeek georganiseerd op een
20-tal (donderdag)avonden van 17u-21u30 (praktische regeling
onder voorbehoud)
Gezien er een samenwerkingsverband is met Vives (Kortrijk)
en Odisee (Brussel) is het ook mogelijk om dit postgraduaat in
Kortrijk of Brussel te volgen.
Raadpleeg hiervoor de website van de betrokken hogescholen.
CONTACT:
Voor UC Leuven-Limburg, campus Diepenbeek:
		
Liesbeth Lenie – liesbeth.lenie@ucll.be
		
Voor Odisee:
		
Caroline Damman – caroline.damman@odisee.be
		
Voor Vives:
		
Ann Vuylsteke – ann.vuylsteke@vives.be
LOCATIE:
campus Diepenbeek, Diepenbeek
ONLINE:
www.ucll.be/om-context-en-organisatie

POSTGRADUAAT
ORTHOPEDAGOGISCH
MANAGEMENT MET
NADRUK OP JEZELF ALS
LEIDINGGEVENDE VAN
EEN TEAM
SITUERING

PRAKTISCHE INFO

Een postgraduaat waarbinnen jij als leidinggevende en het
samenwerken met het team en de medewerkers hierbinnen
centraal staan. Hoe je eigen competenties als leidinggevende
optimaliseren en hoe optimaal (samen)werken met je team zijn
de uitgangsvragen.

Dit postgraduaat is een onderdeel van de banaba orthopedagogisch management en kan afzonderlijk gevolgd worden. Naast
de aangeboden inhoud in de sessies is er zelfstudie voorzien.
Dit postgraduaat gaat van start in september 2017.

IETS VOOR JOU?
In dit postgraduaat verdiep je je als (toekomstig) leidinggevende
in zowel jezelf als leidinggevende als in het werken met een
team.
Je kan instappen in dit postgraduaat indien je beschikt over
minimum een bachelordiploma. Het is noodzakelijk dat je
fungeert in praktijksituatie (in de social profit) waar je het
geleerde kan toepassen.

WAT LEER JE?
In dit postgraduaat leer je je ontwikkelen in de functie van
leidinggevende, vanuit inzicht in de eigen persoon en de eigen
invloed op anderen, de rollen van de leidinggevende en leiderschapsstijlen. Je wordt je bewust van de eigen kwaliteiten en
valkuilen in het omgaan met verandering en weerstand, van
je persoonlijke effectiviteit. Je leert werken met taakgerichte
groepen vanuit inzichten in groeps- en veranderingsprocessen,
effectief communiceren met collega’s vanuit de eigen én andere disciplines, conflicten hanteren en onderhandelen, coaching
en begeleiding van collega’s, ...

POSTGRADUAAT ORTHOPEDAGOGISCH
MANAGEMENT MET NADRUK OP JEZELF ALS
LEIDINGGEVENDE VAN EEN TEAM

SP

Deelmodule 1: Ik als leidinggevende

10

Deelmodule 2: Mijn team

10

De lessen worden op campus Diepenbeek georganiseerd op een
20-tal (donderdag)avonden van 17u-21u30 (praktische regeling
onder voorbehoud)
Gezien er een samenwerkingsverband is met Vives (Kortrijk)
en Odisee (Brussel) is het ook mogelijk om dit postgraduaat in
Kortrijk of Brussel te volgen.
Raadpleeg hiervoor de website van de betrokken hogescholen.

CONTACT:
Voor UC Leuven-Limburg, campus Diepenbeek:
		
Liesbeth Lenie – liesbeth.lenie@ucll.be
		
Voor Odisee:
		
Caroline Damman – caroline.damman@odisee.be
		
Voor Vives:
		
Ann Vuylsteke – ann.vuylsteke@vives.be
LOCATIE:
campus Diepenbeek, Diepenbeek
ONLINE:
www.ucll.be/om-context-en-organisatie
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POSTGRADUAAT
PERI-OPERATIEVE ZORG

SITUERING
Tijdens je opleiding tot verpleegkundige heb je ervan kunnen
proeven – de hoogtechnologische en specialistische omgeving
van het operatiekwartier! Wil je in dit bruisend hart van het
ziekenhuis werken dan biedt het postgraduaat peri-operatieve
zorg je de nodige theoretische inzichten en praktische handvatten om je competent te voelen in deze hightech omgeving.

IETS VOOR JOU?
Ben je bachelor in de verpleegkunde en herken je de drang om
de zorg van patiënten in een operatiekamer te organiseren, om
(instrumenteel) ondersteuning te bieden bij de chirurgische
behandeling en anesthesie en om strikt volgens hygiëne- en
ontsmettingsregels te werken? Dan is deze specialisatie in de
peri-operatieve zorg, anesthesie, operatie assistentie en instrumentatie iets voor jou.

WAT LEER JE?
Het postgraduaat omvat 20 studiepunten verdeeld over 4
modules:
In samenwerking met UZ Leuven.
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POSTGRADUAAT PERI-OPERATIEVE ZORG

Module 1 biedt een uitstekend theoretisch en
praktisch basispakket aan ter ondersteuning van de
startende operatiezaalverpleegkundige.
Module 2 omvat o.a. anesthesie (algemene, locoregionale), juridische aspecten, (patiënt)veiligheid, farmacologie, cardiorespiratoire monitoring, pijntherapie,
medische beeldvorming, …
Module 3 benadert de discipline-specifieke chirurgie
(o.a. cardiale heelkunde, vaatheelkunde, neurochirurgie, thoracale heelkunde, …).
Module 4 richt zich tot het chirurgisch
dagziekenhuis.
Het postgraduaat wordt modulair aangeboden waardoor het
mogelijk is om voor afzonderlijke modules of gecombineerde
pakketten in te schrijven. De opleiding omvat 160 lesuren, gespreid over twintig lesdagen en kan worden afgewerkt in één
academiejaar of over meerdere academiejaren.
CONTACT:
David Beckers – david.beckers@uzleuven.be
LOCATIE:		 campus Gasthuisberg, Leuven
ONLINE:
www.ucll.be/peri-operatieve-zorg

POSTGRADUAAT
PSYCHIATRIE EN
GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG

!
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SITUERING
Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen
om extra zorg en aandacht. We beogen een verdieping en verbreding in psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg op het
niveau van de behandeling en zorg voor de patiënt.

De opleiding omvat een programma van 22 studiepunten dat in
één of twee academiejaren kan afgewerkt worden. Het bevat
de volgende opleidingsonderdelen:
POSTGRADUAAT PSYCHIATRIE EN GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG

IETS VOOR JOU?
Het postgraduaat is een gespecialiseerde opleiding in de
psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg voor wie reeds een
diploma hoger onderwijs heeft en minstens één jaar werkt in
psychiatrie of geestelijke gezondheidszorg. De opleiding staat
open voor studenten met een diploma in gezondheidszorg of
een diploma uit het sociaal-agogisch studiegebied.

WAT LEER JE?

SP

Kaders van de geestelijke gezondheidszorg

7

Klinische aspecten: ouderen

5

Klinische aspecten: volwassenen

5

Klinische aspecten: infants, kinderen en
adolescenten

5

Deze opleidingsonderdelen worden samen gevolgd met de
studenten van de bachelor-na-bachelor in de geestelijke
gezondheidszorg.

Het postgraduaat schets een helder kader voor het werken met
patiënten/cliënten in psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg, voortbouwend op de reeds verworven inzichten uit de
verschillende basisopleidingen. In de dagelijkse praktijk werken verschillende disciplines in de gezondheidszorg continu
samen. Ook in het postgraduaat is gekozen voor interprofessioneel opleiden.
CONTACT: Bart Loonbeek – bart.loonbeek@ucll.be
LOCATIE:		campus Gasthuisberg, Leuven
ONLINE:
www.ucll.be/psychiatrie-en-geestelijke-gezondheidszorg
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POSTGRADUAAT
REFERENTIEPERSOON
ETHIEK
Dit postgraduaat loopt over twee jaar. Je
kan terug instromen vanaf academiejaar
2018-2019. De intakegesprekken vinden
plaats in maart 2018.

IETS VOOR JOU?
Dit postgraduaat is bedoeld voor zorgverleners, zorgcoördinatoren, directie, medewerkers pastorale dienst uit diverse
zorginstellingen.

SITUERING

WAT LEER JE?

Reflecteren over de manier waarop vandaag zorg wordt
verleend, zit duidelijk in een stroomversnelling. Ethische problemen rond advanced care planning, euthanasie, psychisch
lijden, prenatale diagnostiek, kunstmatige vocht- en voedseltoediening, sedatie, omgang met personen met dementie,
rechten van de patiënt, enz… doen de noodzaak aan overleg
over ‘goede zorg’ dagelijks voelen.
Deze stroomversnelling heeft ook de positie van de zorgvrager
fundamenteel veranderd. Pasklare antwoorden op de vraag
wat ‘goede zorg’ is, zijn er niet. Toch moeten visieteksten gemaakt, adviezen geformuleerd en richtlijnen worden opgesteld
in de zorg. Op vele afdelingen groeit de nood aan intervisie,
moreel beraad of ethisch overleg. Om ethische problemen ter
sprake te brengen is er een taal nodig. Binnen lokale commissies voor ethiek én binnen een zorgafdeling is het van groot
belang dat er personen zijn die een ‘ethisch’ gesprek op gang
kunnen trekken en de juiste vragen kunnen stellen.
De opleiding tot referentiepersoon ethiek biedt zorgverleners
een kader en instrumenten om een kritisch denkproces op
gang te brengen en ethisch geïnspireerde praktijkvoering op de
afdeling of instelling mee vorm te geven.
Het postgraduaat Referentiepersoon ethiek is een samenwerking tussen UC Leuven-Limburg en zorgethisch lab sTimul te
Lubbeek

De lessen bestaan uit lezingen, workshops en begeleide
intervisie. Tijdens het postgraduaat Referentiepersoon ethiek
worden filosofische en ethische denkkaders aangeboden. Met
medewerking van Linus Van Laere, Paul Schotsmans, Chris
Gastmans, Axel Liegeois, Hans Van Dartel, Herman De Dijn,
Sylvain de Bleeckere, Joke Lemiengre, en anderen.
Het postgraduaat Referentiepersoon ethiek omvat 4 opleidingsonderdelen met telkens 5 studiepunten:

POSTGRADUAAT REFERENTIEPERSOON ETHIEK
OPLEIDINGSONDERDELEN

Grondslagen van de ethiek - casuïstiek

5

Filosofische kaders van de ethiek in de
gezondheidszorg

5

Toegepaste ethiek in de zorg

5

Ethisch leiderschap in de zorg

5

CONTACT:
LOCATIE:
		
		
ONLINE:
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SP

Joke Lemiengre - joke.lemiengre@ucll.be
campus LiZa, Genk en
campus Gasthuisberg, Leuven
zorgethisch lab sTimul, Lubbeek
www.ucll.be/referentiepersoon-ethiek

POSTGRADUAAT
SEKSUOLOGISCHE
HULPVERLENING

SITUERING

WAT LEER JE?

In zijn dagdagelijkse hulpverleningspraktijk wordt de sociaal
(gezondheids)werker, hulpverlener en opvoedkundig begeleider meermaals geconfronteerd met thema’s die te maken
hebben met seksualiteit, seksuele opvoeding, liefdesrelaties,
seksueel misbruik, grensoverschrijdend seksueel gedrag. Goede
begeleiding bij seksuele en relationele problemen vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de deskundige hulpverlener.
Deze opleiding stelt de hulpverlener in staat om seksualiteit
en relaties op een adequate wijze ter sprake te brengen in zijn/
haar werksituatie en in te gaan op vragen en problemen van
de cliënten op seksuologisch en relationeel gebied.

De opleiding biedt geen diepgravende uitwerking van
seksuologische problematieken maar biedt de noodzakelijke
theoretische en praktische achtergronden om in voorkomende
situaties deskundig te reageren en advies te geven, beperkte
counseling te doen en in voorkomend geval adequaat door
te verwijzen naar meer in de problematiek gespecialiseerde
hulpverleners. De opleiding is een theoretische en praktische
inleiding in de seksuologische hulpverlening.
Het postgraduaat Seksuologische hulpverlening bestaat uit 24
studiepunten verdeeld over 7 modules.
OPLEIDINGSONDERDELEN

IETS VOOR JOU?
De opleiding is bedoeld voor hulpverleners met minimaal een
bachelor opleiding in een menswetenschappelijke richting
(België) of hbo-vooropleiding (Nederland) zoals maatschappelijk werkers, (gespecialiseerde sociaal) verpleegkundigen,
(bekken) fysiotherapeuten en ergotherapeuten, sociaal pedagogisch hulpverleners / professionele opvoeders / begeleiders,
leerkrachten met begeleidingsfunctie in het onderwijs,… die
zich willen verdiepen in de thematiek en vragen en problemen
van cliënten / patiënten met betrekking tot hun relaties en
seksualiteit.

SP

Module 1: Basiskennis seksualiteit en hulpverlening

4

Module 2: Gezin, relaties en seksuele diversiteit

3

Module 3: Jongeren, seksualiteit, misbruik en geweld

3

Module 4: Varianten in seksbeleving

3

Module 5: Seksuele problemen, casuïstiek en
hulpverlening

4

Module 6: Seksualiteit en specifieke thema’s

4

Module 7: Eindwerk

3

CONTACT:
LOCATIE:
ONLINE:

Gerard Gielen – gerard.gielen@ucll.be
campus Diepenbeek, Diepenbeek
www.ucll.be/postgraduaatseksuologischehulpverlening
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POSTGRADUAAT
SOCIAAL NETWERKER

!
W
U
E
NI

SITUERING

WAT LEER JE?

Deze opleiding wil professionals versterken in het werken met
netwerken. Een aantal evoluties vergroten het appel op de
cliënt en zijn netwerk: de vermaatschappelijking van de zorg,
de beleidsevoluties in de diverse welzijnssectoren, het contexten krachtgericht werken in verschillende sectoren (jeugdhulp,
geestelijke gezondheidszorg, …. ) . Deze veranderende context
heeft ook een groot effect op de rol van de professional.
Netwerkversterkend werken vraagt om een herschikking van
rollen en dit zowel voor de cliënt, als voor het netwerk en de
hulpverlener.
De opleiding beoogt het aanreiken van methodes of methodieken en wil ruimte creëren voor het ontwikkelen en delen
van een (kritische) visie op netwerken. Ze wil professionals
ondersteunen om in hun organisatie tijd en ruimte te verkrijgen om met het netwerk aan de slag te kunnen gaan (micro/
meso/macro). Daarnaast komen ook aspecten aan bod zoals de
preventieve functie van netwerken, community building en
burgerschapsinitiatieven.

Dit postgraduaat bestaat uit drie opleidingsonderdelen of
modules, samen goed voor 20 studiepunten.

IETS VOOR JOU?
Deze opleiding richt zich tot alle hulp- en dienstverleners in
de gezondheid- en welzijnszorg die zich willen professionaliseren in het netwerkversterkend werken. We verwachten al
enige werkervaring of kans tot het opdoen van ervaring.

OPLEIDINGSONDERDELEN

Module 1: De rol, positie en competenties van de
professional

8

		Visie - Fundamenten - Onderbouwing - Onderzoek
		Houding en attitude van de professional
		Gevolgen voor het professioneel handelen
Module 2: Methoden en tools

8

Aanreiken van instrumenten en ermee aan de slag
Kennismaken met de verschillende methoden
Toepassingen, integratie –oefeningen, eventueel
enkele werkvormen uitproberen aan de hand van
casuïstiek
Module 3: Intervisie en supervisie

4

Het is een geïntegreerde opleiding met oog voor theorie en veel
ruimte voor praktijk en training.

CONTACT:
		
LOCATIE:
		
ONLINE:
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SP

Mia Claes – mia.claes@ucll.be
Els Ulenaers – els.ulenaers@ucll.be
campus Sociale School, Heverlee
campus Diepenbeek, Diepenbeek (alternerend)
www.ucll.be/sociaal-netwerker
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POSTGRADUAAT
STUDIE- EN
STUDENTENBEGELEIDING
SITUERING

WAT LEER JE?

De functie van studie-en studentenbegeleider (ssb’er) neemt in
het onderwijs een belangrijke plaats in. De ssb’er draagt bij tot
persoonlijke ontwikkeling en studiesucces door studenten te
ondersteunen bij een doelgerichte en zelfstandige aanpak van
hun leerproces.
Het postgraduaat studie- en studentenbegeleiding beoogt het
bevorderen van kennis, vaardigheden en attitude in het begeleiden van studenten. Het reikt hiervoor handvatten aan om
studenten op een kwaliteitsvolle manier te gidsen.

Het postgraduaat Studie- en studentenbegeleiding focust op
instroom-doorstroom en uitstroom. Naast het aanbieden van
sterke theoretische kaders worden vaardigheidstrainingen en
intervisies als werkvormen gebruikt.
Dit postgraduaat omvat 20 studiepunten, verdeeld over de 4
modules. Per module wordt een vormingspakket aangeboden.
De modules worden verspreid over 2 academiejaren.
Een nieuwe groep start in academiejaar 2018-2019.

IETS VOOR JOU?
Dit postgraduaat richt zich tot studie- en studentenbegeleiders
(zowel starters als ervaren begeleiders) uit het hoger onderwijs,
HBO5 en 3e graad secundair onderwijs.

Module 1: ‘Wegwijs in en uit het onderwijs’ (3 sp)
Welke informatie heeft een studie- en studentenbegeleider nodig om een student in het hoger onderwijs te (her)oriënteren?
Module 2: ‘studenten begeleiden’ (7 sp)
Welke gesprekken voeren studie-en studentenbegeleiders met
studenten? Welke studievaardigheden zijn relevant in het
Hoger onderwijs?
Module 3: ’studenten met specifieke (leer)vragen’ (4 sp)
Welke kansen hebben studenten met specifieke leervragen,
wat is de bewegingsruimte voor het onderwijs om in te spelen
op deze specifieke leervragen?
Module 4: ’Kwaliteitsvol werken’. (6 sp)
Wie ben ik als studie- en studentenbegeleider? Wat zijn
opportuniteiten en knelpunten in mijn functie? Hoe volg ik
bepaalde aspecten (administratie, datamining, registratie…)
kwaliteitsvol op?

CONTACT:
		
LOCATIE:
ONLINE:
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Anita Martens – anita.martens@ucll.be
Els Ulenaers – els.ulenaers@ucll.be
campus Diepenbeek, Diepenbeek
www.ucll.be/studie-en-studentenbegeleiding

POSTGRADUAAT
VOEDING EN ONCOLOGIE

SITUERING

WAT LEER JE?

De opleiding voorziet een ruim aanbod aan diëtetische en
biomedische oncologische wetenschappen. De opleiding biedt
een stevige theoretische basis om evidence based te werken als
diëtiste in de sector van de kankerzorg. Hierdoor kun je snel en
adequaat de specifieke voedingsnoden en zorg bij kankerpatiënten herkennen, inschatten, begeleiden of aanpakken. Op stage leer je je aanpassen op diverse terreinen van oncologische
voedingszorg.

Het studieprogramma bestaat uit 21 studiepunten, verdeeld
over 5 modules:

Je kan ervaring opdoen op diensten van oncologie, hematologie, radiotherapie en palliatieve zorg. Je leert er voedingszorg
te verlenen op een gestructureerde, ethisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze.

IETS VOOR JOU?

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP

Module 1: Fundamentele aspecten van kanker,
kankerbehandeling en voedingsinterventies bij
kanker.

3

Module 2: Oncologische diëtetiek

7

Module 3: De dilemma’s, ontwikkelingen en zijpaden
in de oncologische diëtetiek

3

Module 4: In gesprek met en over de oncologische
patiënt

3

Module 5: Stage

5

De opleiding richt zich in de eerste plaats tot intra- én/of
extramuros diëtisten met een bachelordiploma, die zich willen
verdiepen in de oncodiëtetiek. Je wil kankerpatiënten op een
intensieve manier begeleiden bij hun voeding. Je wil op de
hoogte zijn van de mogelijke behandelingen en mogelijke
nevenwerkingen. Je informeert, observeert en stimuleert de
patiënten vóór, tijdens en na de behandeling. Je wil veerkrachtig zijn, want je hebt te maken met de emoties van patiënten en
naasten.
CONTACT:
LOCATIE:
ONLINE:

Greet Schoofs – greet.schoofs@ucll.be
campus LiZa, Genk
www.ucll.be/voeding-en-oncologie
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NAVORMINGEN
We bieden een waaier van korte en langdurige vormingen
aan. Enerzijds is ons aanbod zeer specialistisch en anderzijds
overkoepelt het meerdere thema’s, steeds met als uitgangspunt
een antwoord bieden op de noden van het werkveld van zowel
de gezondheidszorg als de welzijnssector.
We engageren voor alle navormingsinitiatieven ervaren deskundigen uit onze opleidingen en expertisecellen of uit onze
partnerorganisaties. De werkvormen zijn aangepast aan de
leerdoelen en de doelgroep, gaande van klassieke (interactieve)
hoorcolleges tot workshops, vaardigheidstrainingen, simulatieoefeningen, ervaringsgericht leren, intervisies en lerende
netwerken.

Bijkomende thema’s zijn mediawijsheid en mediaopvoeding,
netwerken, bemiddeling en agressie en conflicthantering.
Vanuit het studiegebied gezondheidszorg worden navormingen aangeboden voor de specifieke gezondheidsberoepen en
domeinen. Voor de verpleegkundige hebben we een aanbod
m.b.t. wondzorg, radioprotectie, oncologische zorg, pediatrische zorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De
vroedvrouw kan bij ons terecht voor bijvoorbeeld borstvoedingsbegeleiding en levenstijlcoaching van de jonge moeder.
Verschillende avondseminaries worden aangeboden voor de
opleidingen voeding- en dieetkunde, mondzorg en biomedische
laboratoriumtechnologie.

De navormingen vanuit welzijn richten zich voornamelijk
naar het bevorderen van het welbevinden van individuen,
teams en organisaties waarbij positieve benaderingsmethoden
gehanteerd worden (bv. oplossingsgericht werken, krachtgerichte hulpverlening, reflectieve begeleidingsvormen).

Volgende reacties, verzameld bij de kwaliteitsevaluatie na de
navorming, geven een blijk van de visie waarmee we onze
expertise inzetten ter versterking van professionals uit het
werkveld:

“Deze cursus reikt enorm veel tools en hulpmiddelen aan om
in de eigen werkomgeving aan de slag te gaan. Ook het theoretische aspect werd zo gebracht dat het heel verstaanbaar
was. Zelden een cursus gevolgd waarvan ik zoveel info, tips,
ideeën ... meeneem naar mijn werkomgeving.”
UIT: HOE, WAT… NETWERKEN?

“Het was een boeiende groep . De andere deelnemers hebben
de cursus enorm verrijkt met hun ervaringen en aangebrachte casussen. De combinatie van enerzijds `herkenning` en
`ander werkterrein` werkte verruimend!”
UIT: HERSTELGERICHT WERKEN: NAAR EEN PRAKTIJK
VAN HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG

“Confronterend, maar dan op een positieve manier. De avond
deed me nadenken over mijn eigen leiderschapsstijl, en over
hoe we als managementsteam functioneren”
UIT: ETHISCH LEIDERSCHAP IN DE ZORG

“Casusbesprekingen is niet zo nieuw voor mij. Maar wat wel
sterk was, was dat de opleider per casus makkelijk wat tips
over literatuur of enkele theoretische modellen uit de mouw
kon schudden.
UIT: INTERVISIE VAN INTERVISIE: VAN GROEPSGESPREK
NAAR INTERVISIE EN TRAINING

Surf naar www.ucll.be/navorming voor het gehele navormingsaanbod van de groep Gezondheid en Welzijn en om in te schrijven.
Voor meer informatie kan je het hoofd dienstverlening contacteren: Sandra Martin – sandra.martin@ucll.be

40

DIENSTVERLENING
OP MAAT
Naast het navormingsaanbod stellen we onze expertise graag
ter beschikking voor vorming, training en onderzoeksopdrachten op maat van het werkveld. We hebben bijzonder veel
kennis en ervaring in huis die kan worden ingezet in coaching,
intervisie, teambegeleiding, productontwikkeling, kwantitatief
(bv. enquêtes) en kwalitatief (bv. focusinterviews) onderzoek.

Met dit aanbod dragen we actief bij tot levenslang leren en de
ontwikkeling en innovatie van grote en kleine organisaties en
instellingen binnen de gezondheidszorg en welzijnssector.

UC Leuven-Limburg Quadri heeft het Q-for kwaliteitslabel
voor adviesopdrachten en contractonderzoek. Onze partners
appreciëren onze werkwijze waarbij de externe vraag centraal
staat en resultaatsgericht wordt gewerkt. Samen met een
grondige kwaliteitsevaluatie en een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding, is UC Leuven-Limburg een uitgelezen dienstverleningspartner.

of vind ons op het web

Stel je vraag of bespreek je opdracht via
dienstverlening.gw@ucll.be

www.ucll.be/onderzoek/algemene-info/dienstverlening-op-maat

ENKELE VOORBEELDEN
TRAIN-DE-TRAINER IN HET GEBRUIK
VAN DE REFLECTIETOOL
De reflectietool is een handig instrument, ontwikkeld binnen de expertisecel Active Ageing, om samen over de zorg te spreken en
om persoonsgerichte oplossingen meer in de praktijk te brengen. Het doel van de opleiding en de reflectietool is enerzijds persoonsgerichte zorg ten voordele van het welzijn van de persoon met dementie en anderzijds de tevredenheid van de zorgprofessional over
de eigen praktijk. Door op dezelfde gestructureerde manier ervaringen ter sprake te brengen, zal de reflectie steeds meer verdiepend
verlopen en de transfer van de reflectie naar de praktijk effectiever gebeuren. Dankzij de reflectietool kan je met het team creatief
sleutelen aan persoonsgerichte zorg!

BEWEGING
STIMULEREN BIJ OUDEREN MET EXERGAMES
De levenskwaliteit van ouderen wordt voor een groot stuk bepaald door de mate waarin ze voor zichzelf kunnen zorgen (zelfredzaamheid). Fysiek actief blijven kan het verschil maken tussen zelfredzaamheid en hulpbehoevendheid. Beweging kan immers het
evenwicht, de mobiliteit, het uithoudingsvermogen, het welbevinden en de cognitie verbeteren, en op die manier de zelfredzaamheid
stimuleren en het valrisico verminderen. Om de zelfredzaamheid van ouderen te verhogen stelde de hogeschool UCLL twee beweegprogramma’s voor ouderen samen. Deze programma’s werden uitgetest in een pilootstudie in een woonzorgcentrum.
Ten eerste het “Kaartjesprogramma” bevat eerder klassieke beweegoefeningen. Dit programma werd ontwikkeld in samenwerking
met PortAal van de KU Leuven. Ten tweede het “Kinectprogramma” maakt gebruik van technologie. In dit programma voeren ouderen oefeningen uit op de Xbox 360 Kinect. Dit programma werd samengesteld op basis van een literatuurstudie, overleg met experten,
en een pretest bij bewoners van woonzorgcentra.
Deze beweegprogramma’s zijn in de eerste plaats voor ouderen in een woonzorgcentrum bestemd, doch de programma’s kunnen ook
in andere organisaties binnen de ouderenzorg gebruikt worden (bv. lokaal dienstencentrum, CADO, thuiszorg, …).
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VAARDIGHEIDSEN SIMULATIECENTRUM
In ons skills lab of op locatie bieden we o.a. vaardigheids- en reanimatielessen aan (bv. secundaire
scholen). Voor meer geavanceerde trainingen stellen
we het simulatiecentrum ter beschikking met de simulatiepoppen SimMan, SimMom en SimNewB. Ervaren
lectoren van de hogeschool UCLL en HBO5 verpleegkunde, allen EUSim opgeleid, staan ter beschikking om
u als zorgprofessional en/of als team te trainen. Met de
SimMom en SimNewB is het mogelijk om de normale
bevalling en mogelijke complicaties voor, tijdens of
na de bevalling te trainen. Met de SimNewB kan je
bovendien de opvang en verzorging van de neonaat
simuleren. De SimMan biedt verschillende mogelijkheden in diverse zorgsettings, o.a. een woonkamer, een
heelkundige, een medische of een intensieve zorgeenheid. We bieden standaard scenario’s aan, ontwikkeld
conform de principes van crisis resource management,
om een optimale leerervaring op te doen. Op vraag
kunnen aangepaste scenario’s worden uitgewerkt.

COACHING
EN INTERVISIE
TRAJECTEN

CONTACT

Ervaren coachen bieden coaching, intervisie en supervisie aan vanuit hun specifieke achtergrond en vanuit
een specifieke methodiek: waarderend, lichaamsgericht, oplossingsgericht, inspirerend of krachtgericht.
Coachen kan zowel individueel als teamgericht plaatsvinden. Intervisie en supervisie worden georganiseerd
in kleine groepen, met veel inbreng van de deelnemers
zelf.

Voor meer toelichting of de bespreking van een
aanbod op maat kan u het hoofd dienstverlening
contacteren.
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Sandra Martin – sandra.martin@ucll.be

LIFE SPACE
CRISIS
INTERVENTION
(LSCI)
TRAINING
LSCI is een methodische, verbale interventiestrategie, die een antwoord biedt en zowel
het kind of de jongere als de volwassene door
een agressie incident loodst. LSCI wil het gedrag veranderen, angst reduceren, het gevoel
van eigenwaarde versterken en het begrip
voor en inzicht in het gedrag van anderen
vergroten. De methodiek werkt bij kinderen
en jongeren tussen 6 en 20 jaar die gedragsstoornissen vertonen en stressvolle situaties
niet kunnen hanteren. De jongeren moeten
een voldoende begrip van taal hebben om een
gesprek te voeren en een redenering mee op
te zetten. LSCI is toepasbaar in schoolsituaties
en in (semi)residentiële voorzieningen voor
opvang en begeleiding van jongeren. LSCI stelt
een begeleider in de mogelijkheid om direct na
een crisis met een kind te praten.

BEGELEIDING
BORSTVOEDING
Deze vorming, gebaseerd op het “Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)” van de WHO, wil handvatten
aanbieden om de begeleiding bij borstvoeding te optimaliseren. De opleiding legt de focus op het toepassen
van de kennis en vaardigheden van de zorgverlener
in de dagdagelijkse praktijk. Borstvoeding begeleiding
doe je niet alleen maar met andere zorgverleners
samen. Daarom is in deze cursus ook aandacht voor
het belang van een zuigelingenbeleid en het veranderingsproces. Alle docenten zijn lactatiekundigen met
een IBLCE-certificaat (International Board of Lactation
Consultant Examiners). De opleiding voldoet aan de 20
uur verplichte opleidingsuren voor het behalen van
het BFHI-certificaat.
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ONDERZOEK
Onderzoek vormt één van de drie kerntaken van onze hogeschool, net zoals
onderwijs en dienstverlening. Via dit
onderzoek zoeken we praktijkgerichte
oplossingen voor maatschappelijke problemen. Samen met partners uit de regio
en internationale kennisinstellingen
ontwikkelen we ‘best practices’. Ook onze
studenten werken actief mee aan deze
onderzoeksprojecten en ervaren zo in het
echte leven hoe in co-creatie met organisaties en instellingen nieuwe methoden
worden ontwikkeld.

In de groep Gezondheid en welzijn is het centrale onderzoeksthema “intelligente zorg”. In de samenleving van de 21ste
eeuw staat de gezondheidszorg voor enorme uitdagingen, net
zoals de welzijnssector. Via geïntegreerde, innovatieve toepassingen doen we onderzoek naar onder meer vermaatschappelijking van de zorg, kwaliteit van leven, evenwichtige voeding
en preventieve gezondheidszorg, nieuwe arbeidsmodellen,
innovatieve technologie enz. Het onderzoek is gebundeld in
drie expertisecellen: Healthy Living, Active Ageing en Empowering People.

CONTACT
Voor meer toelichting over onderzoek kan u
het hoofd onderzoek contacteren.
Anne Groenen — anne.groenen@ucll.be
Quadri Onderzoekscentrum
Wetenschapspark 21
3590 Diepenbeek
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HEALTHY
LIVING
De expertisecel Healthy Living is gericht op
het bevorderen van een gezonde leefstijl door
de ontwikkeling van methodieken en ondersteunende (IT)-tools en de monitoring van
gegevens. Integrale zorg, kwaliteitsvol leven
en toegankelijke communicatie zijn centrale
uitgangspunten in de onderzoeksprojecten. De
expertisecel Healthy Living heeft 4 programmalijnen: voeding, moeder & kind, zorg en
Ethos.
Meer info: 		
www.ucll.be/healthyliving
Contactpersoon: Erika Vanhauwaert
			
erika.vanhauwaert@ucll.be

ACTIVE AGEING
De expertisecel Active Ageing wil bijdragen
tot een integrale ouderenzorg. Via onderzoek,
opleiding en training ondersteunt de cel innovaties in de zorg- en welzijnssector, met als
hoofddoel kwaliteit van zorg en kwaliteit van
leven verbeteren. Active Ageing is specialist
in onder andere het ontwikkelen van aangepaste E-health toepassingen zoals digitale
technologie die personen met dementie en hun
mantelzorger ondersteunt.
Meer info: 		
www.ucll.be/activeageing
Contactpersoon: Jessie Schrijvers
			
jessie.schrijvers@ucll.be

EMPOWERING
PEOPLE
De expertisecel Empowering People biedt via onderzoek en innovatieve projecten een antwoord op sociaal-maatschappelijke evoluties binnen de domeinen
van welzijn en gezondheidszorg. Via projecten in en
samen met het werkveld biedt deze expertisecel ondersteuning aan individuen, organisaties en
gemeenschappen om samen te werken aan de eigen
situatie en omgeving. Typerend in de projecten is het
betrekken van de doelgroep, het aanscherpen van
kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie. Onze thema zijn: sociaal en coöperatief ondernemen (Cesoc), burgerschap en participatie (Civitaz),
aanpak en preventie van agressie en conflicthantering (Acht & Apart), de plaats van internet in zorg en
welzijn (eSocialWork), personen met een handicap
(Icoon).
Meer info: 		
Contactpersoon:
			
			
			

www.ucll.be/empoweringpeople
Davy Nijs
davy.nijs@ucll.be
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Stijn Rottiers
stijn.rottiers@ucll.be

JOUW HOGESCHOOL
IN VOGELVLUCHT
Drie sterke hogescholen werden één. KHLeuven, KHLim en GroepT Leraren bundelden
de krachten om meer kansen voor de 14000 studenten en 1500 personeelsleden te creëren.

OOK VOOR JOU?

KORTOM

Wij gaan voor inspirerende professionals, ondernemende alumni, breeddenkende wereldburgers en sterke persoonlijkheden die
hun leven lang bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige
samenleving.
Ons onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening zijn
een krachtig en creatief samenspel tussen jou, je docenten, het
werkveld en de samenleving. We zijn internationaal gericht en
ook sterk betrokken op de (EU)regionale ontwikkeling.

Onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor
hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Zij is geïnspireerd door het waardevolle en veelzijdige christelijke gedachtegoed, in dialoog met en in dienst van een open, pluralistische en
interculturele samenleving.

VERPLEEGKUNDE
VROEDKUNDE

18 OPLEIDINGEN

MONDZORG
VOEDINGS- EN DIEETKUNDE

BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE
SOCIAAL WERK
SRW: KINDEREN, JONGEREN EN WELZIJN
ORTHOPEDAGOGIE

LERARENOPLEIDING KLEUTERONDERWIJS
LERARENOPLEIDING LAGER ONDERWIJS

➎
➑
LERARENOPLEIDING SECUNDAIR ONDERWIJS

➏

➊

LEUVEN

BEDRIJFSMANAGEMENT
OFFICE MANAGEMENT

➋

1. CAMPUS
GASTHUISBERG
LEUVEN

➐

CHEMIE

HEVERLEE
➌

➒
➓

TOEGEPASTE
INFORMATICA

➍

2. CAMPUS
SOCIALE SCHOOL
HEVERLEE

ELEKTROMECHANICA
ELEKTRONICA - ICT
ENERGIETECHNOLOGIE

3. CAMPUS
HERTOGSTRAAT
HEVERLEE

4. CAMPUS
PROXIMUS
HEVERLEE

5. CAMPUS
CLENARDUS
DIEST

6. CAMPUS
OUDE LUIKERBAAN
HASSELT

7. CAMPUS
DIEPENBEEK

8. CAMPUS
LiZa
GENK

9. INLOOPHUIS
ZUMA
HASSELT

10. CAMPUS		
HEMELRIJK
HASSELT

De Associatie KU Leuven is een netwerk van kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen verspreid over Vlaanderen
en Brussel. Samen bieden ze onderwijs aan op campussen in 23 steden en gemeenten. Ze werken intensief samen en
versterken daardoor elkaars opleidingen.
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GEZONDHEID & WELZIJN
VIND JE OP...
HEB
JE NOG
VRAGEN?

CAMPUS
SOCIALE SCHOOL

CAMPUS
GASTHUISBERG

Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
016 375 200
gezondheid.leuven@ucll.be
Campus LiZa
Schiepse bos 5
3600 Genk
011 180 600
gezondheid.genk@ucll.be
Campus Sociale School
Groeneweg 151
3001 Heverlee
016 375 100
welzijn.leuven@ucll.be
Campus Diepenbeek
Campus Diepenbeek
Agoralaan, gebouw B bus 7
3590 Diepenbeek
011 180 700
welzijn.diepenbeek@ucll.be

CAMPUS
DIEPENBEEK

CAMPUS
LIZA

LERAAR WORDEN?
Heb je een bachelordiploma op zak in bijv. management, technologie,
gezondheid of welzijn, en je wil op basis hiervan leraar worden? Dat kan
via de specifieke lerarenopleiding (SLO). Neem hiervoor contact op met:
Voor Vlaams-Brabant:
Voor Limburg: 		

cvo VTI
cvo Limlo

ww.vti-leuven.be/volwassenenonderwijs
www.cvolimlo.be

www.ucll.be

/ucleuvenlimburg

/ucleuvenlimburg

/ucleuvenlimburg

Meer info over onze opleidingen
vind je ook op www.ucll.be
Op de website vind je alle
opleidingsbrochures.
Deze brochure beschrijft onze
hogeschool in februari 2017.
Wijzigingen zijn mogelijk.
Raadpleeg ook steeds onze
website www.ucll.be
V.U. M. Vandewalle,
Geldenaaksebaan 335,
3001 Heverlee

www.ucll.be

/ucleuvenlimburg

/ucleuvenlimburg

/ucleuvenlimburg

BANABA’S
Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorg
Intensieve zorg en spoedgevallenzorg
Internationale samenwerking Noord-Zuid
Oncologie
Orthopedagogisch management
Pediatrie en Neonatologie

POSTGRADUATEN
Autisme en (rand-) normale begaafdheid
Bemiddeling in familiezaken
Coördinatie van de eerstelijnszorg - regie van de
eerstelijnszorg
De oudere aanZet			

Diabeteseducator		
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen
Hartfalen				
Herstelondersteunende zorg
Lactatiekunde			
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen
Orthopedagogisch management - organisatie en de
context van de organisatie
Orthopedagogisch management - leidinggevende van
een team
Peri-operatieve zorg
Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg
Referentiepersoon ethiek
Seksuologische hulpverlening
Sociaal netwerker		
Studie- en studentenbegeleiding
Voeding en oncologie

INFODAGEN
zaterdag 18
zaterdag 11

februari
maart

2017
2017

10 – 13 u.
10 – 13 u.

Leuven – Heverlee – Diest
Hasselt – Diepenbeek – Genk

zaterdag
zaterdag
woensdag
zaterdag

april
mei
juni
september

2017
2017
2017
2017

10 – 13 u.
10 – 13 u.
15 – 19 u.
10 – 13 u.

Leuven – Heverlee – Diest
Hasselt – Diepenbeek – Genk
Alle campussen
Alle campussen

22
6
28
9

informatie over de banaba’s wordt gegeven tijdens alle infodagen op de organiserende campussen.
Voor informatiemomenten aangaande postgraduaten, zie op de respectievelijke webpagina’s.

KHLEUVEN

KHLim

WERDEN SAMEN HOGESCHOOL UCLL

