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Beste student 
Welkom in het Provinciaal Instituut voor Verpleeg-
kunde Hasselt (PIVH)

In het PIVH kun je terecht voor de opleiding  
HBO5 Verpleegkunde. Dit is een driejarige opleiding   
verdeeld over vijf modules. HBO staat voor Hoger  
Beroepsonderwijs. Dit betekent dat zowel theorie,  
praktijk als stage erg belangrijk zijn.
 Het PIVH is een warme en dynamische school 
waar je als student centraal staat. We zorgen voor een 
persoonlijke aanpak en begeleiden iedere student op 
maat. We hebben oog voor talenten en leerkansen 
zodat je het beste uit jezelf kunt halen.
 Je loopt stage in verschillende zorginstellingen 
in Limburg en omstreken. Zowel de verpleegkundigen 
van de afdeling als jouw stagebegeleider van de school 
geven je alle nodige ondersteuning en feedback.
 Onze school staat bij de zorginstellingen ge-
kend om zijn kwaliteitsvolle opleiding. Daar zijn we fier 
op! Heb je interesse in een opleiding in het PIVH of wil 
je meer informatie over een afstudeerrichting? Lees dan 
zeker verder of kom naar één van de infomomenten in 
onze school.

Hilde Reynders, directeur

Inge Cleeren, adjunct-directeur

DIPLOMA 
GEGRADUEERDE IN  
DE VERPLEEGKUNDE

MODULE 1 MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

HBO5



HOE ZIET 
EEN LESDAG ERUIT?
Dagonderwijs 
8.30 - 10.10 u. eerste lesblok
10.10 - 10.25 u.  pauze
10.25 - 12.05 u.  tweede lesblok
12.05 - 13.00 u.  middagpauze
13.00 - 14.40 u.  derde lesblok
14.40 - 14.55 u.  pauze
14.55 - 16.35 u.  vierde lesblok

Je hebt een halve dag vrij per week. Tijdens 
de middagpauze kun je gebruik maken 
van de refter. Hier zijn warme maaltijden 
verkrijgbaar aan democratische prijzen.

Avondonderwijs 
17.30 - 21.05 u. maandag- en dinsdagavond
8.30 - 16.35 u. vrijdag

Voor meer info over de avondopleiding: 
www.pivh.be (of spring even binnen)

KIEZEN VOOR VEPLEEGKUNDE 
BETEKENT DAT:
• je houdt van werken met mensen. Zor-

gen voor anderen geeft je energie en je 
hebt een groot inlevingsvermogen.

• je graag verantwoordelijkheid neemt. 
Als verpleegkundige heb je heel wat 
belangrijke taken.

• je FLEXIBEL bent: elke dag is anders, 
elke zorgvrager is anders. Je kunt je aan 
nieuwe situaties aanpassen.

• je handig en nauwkeurig bent,  
dat is nodig om verpleegtechnische 
handelingen correct uit te voeren. 

• je een mooie job ambieert waarbij je 

met je HOOFD, HANDEN ÉN HART werkt!

Het PIVH ...
… is een warme school. Je goed voelen op school  
is heel belangrijk om optimaal te kunnen  
studeren. In het PIVH hechten we veel belang  
aan een open communicatie en een ontspannen sfeer.

… staat gekend om zijn persoonlijke aanpak en  individuele begeleiding. Elke student verdient 
bij ons alle kansen: daarom investeert ons  
dynamisch team in ondersteuning op maat.

… is UP-TO-DATE. Nieuwe ontwikkeling in de 
zorgsector volgen we aandachtig op en ons 
lerarenteam schoolt zich continu bij. 

... staat voor kwaliteitsvol onderwijs. Zorg- 
instellingen in Limburg spreken vol lof over onze 
studenten en afgestudeerden.

... heeft aandacht voor talenten. ELKE STUDENT IS  
UNIEK! Dat maakt het zorglandschap mooi en divers.

... is een dynamische school. Er gebeurt veel in 
het PIVH: acties van de studentenraad, projecten 
rond internationalisering of ouderenzorg. Onze  
school leeft en beweegt.

... werkt competentiegericht. In de lessen hebben 
we aandacht voor theorie, praktijk én attitude.

... werkt nauw samen met zorginstellingen in 
Limburg en omstreken. Vaardigheden leer je best 
al doende, op de werkvloer.

... biedt meer dan les en stage. Ook teambuilding 
is belangrijk: via activiteiten in en buiten de  
school krijg je de kans om elkaar beter te leren 
kennen. Zo vorm je samen een hechte klasgroep.



onze
WAT 
maakt 
    SCHOOL 

UNIEK?
Leerwerkplaats
Als student van de laatste module, 
krijg je de kans om stage te lopen op 
een afdeling die enkel door studenten 
wordt gerund. Je werkt er samen met 
studenten bachelor verpleegkunde, 
ergotherapie en sociaal werk. Hier 
leer je zelfstandig werken waardoor 
de overstap naar het werkveld vlotter 
zal verlopen. Dit is een nieuw en uniek 
project in Limburg.

UITGEBREID AANBOD
LEERBEGELEIDING
Heb je graag wat extra ondersteuning 
bij rekenen, taal of studeren? Dan 
staan er in het PIVH ervaren leraren 
voor je klaar om je individueel of in 
kleine groepjes te begeleiden. In de 
leerateliers leer je bijvoorbeeld om 
een goed schema of een duidelijke 
samenvatting te maken. Je kunt ook 
bij onze zorgcoaches terecht als je met 
een persoonlijke vraag of probleem zit. 
Zij luisteren en zoeken samen met jou 
naar mogelijke oplossingen.  

VLOT BEREIKBAAR
Gelegen in het centrum van Hasselt, 
goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Voor studenten module 5 
voorzien we parkeerplaatsen.

Internationale stages
In module 5 kan je stage lopen in alle 
werelddelen. Een unieke ervaring die je 
altijd bijblijft.

INTERNAAT
In het PIVH zijn er 36 kamers voor 
internen. Alle kamers hebben 
een eigen douche en wifi. Er is 
een ontspanningsruimte en in 
het restaurant krijg je drie lekkere 
maaltijden per dag.  Dit alles aan 
heel democratische prijzen. Zowel 
jongens als meisjes zijn welkom.

Samen school maken: inspraak 
en participatie van studenten
Het PIVH is blij met zijn actieve 
studentenraad. Elke maand komt 
de raad samen en bespreken de 
klasverantwoordelijken wat er leeft 
in hun klassen. Ze doen voorstellen 
voor verbetering van de schoolwer-
king en ze zetten acties op touw 
voor goede doelen. Dankzij de 
studentenraad houden de leraren 
en de directie een vinger aan de 
pols over hoe de studenten onze 
school ervaren. 

Instappen op 2 data
Omdat HBO5 Verpleegkunde een 
modulaire opleiding is, zijn er 
twee startdata. Je kunt zowel op 1 
september als op 1 februari met 
de opleiding starten. Ben je in 
september gestart met een andere 
opleiding en vind je deze te zwaar 
of is het niets voor jou? Neem dan 
zeker contact op met de school, 
dan kun je in februari al instappen.

Summerschool
In augustus kan je in het PIVH 
voorbereidende lessen volgen 
rond rekenen of het menselijk li-
chaam. Ook de studenten die naar 
hogere modules gaan kunnen 
de theorie en praktijk opnieuw 
inoefenen.

Moderne infrastructuur
In ons hoofdgebouw op Kunstlaan 
1 en in de totaal gerenoveerde 
blok op Kunstlaan 20 volg je les in 
ruime, eigentijdse leslokalen. In 
het openleercentrum kan je rustig 
werken en studeren. 

Smakelijk!
In ons restaurant serveren we 
elke middag warme maaltijden 
aan studentenprijzen. Ook soep, 
broodjes en slaatjes, allemaal 
lekker en vers!

MOGELIJKHEID TOT  
AVONDONDERWIJS
In het PIVH zijn ook 
werkstudenten welkom! Werk je 
al en wil je een nieuwe uitdaging? 
Dan is deze avondopleiding 
misschien iets voor jou. Je volgt 
twee avonden per week les en op 
vrijdag kom je de hele dag naar 
school. Daarnaast loop je stages 
in je eigen werkveld en op andere 
stageterreinen.

 studentenraad

“De studenraad is er om het leven 
in en rond de school dat tikkeltje 
leuker te maken voor studenten en 
leerkrachten :)”
student module 5 

“De reden waarom ik koos om bij de 
studentenraad te gaan is dat je als 
student ook je mening kunt geven, je 
bent vertegenwoordiger van je klas. 
Er wordt gewerkt en gedebatteerd 
over onderwerpen die de studenten 
belangrijk vinden. Hier vloeien mooie 
initiatieven uit voort die van de school 
een fijnere omgeving voor de studen-
ten maken. We organiseren ook acties 
voor goede doelen en zamelen op die 
manier heel wat geld in.”
student module 4 

“Als studente avondonderwijs vond 
ik het belangrijk om ook inspraak 
te hebben in het schoolgebeuren. 
Via de studentenraad krijgen we die 
mogelijkheid. Het is superleuk om 
iets te kunnen verwezenlijken waar 
elke student beter van wordt ;)”
student module 5
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NIEUW !



REANIMATIE MARATHON

BUITENLANDSE STAGE - SRI LANKA
BUITENLANDSE STAGE - GHANA

LEERWERKPLAATS

KERSTMAN OP BEZOEK

THEATER LOOK AT ME

STUDENTEN STEUNEN REUMA LIGA

LEVENSLOOP

OPENING K20

PIVH GEEFT BLOED!

HET PIVH IN ACTIE !
Volg ons op

facebook



Je leert de basisvaardigheden van de lichamelijke 
zorg. Bijvoorbeeld een zorgvrager in bed wassen, 
bloeddruk meten of tiltechnieken toepassen. 

Je leert over de bouw en de werking van het 
menselijk lichaam, over de organisatie van de 
gezondheidszorg en over je rechten en plichten.

Je leert verpleegkundige begrippen gebruiken en 
krijgt een basis in communicatieve vaardigheden. 

 

        

MODULE 1

INITIATIE 
VERPLEEG-
KUNDE

MODULE 2

VERPLEEGKUNDIGE 
BASISZORG
Je leert verpleegkundige basistechnieken zoals inspuitingen 
geven of een eenvoudige wonde verzorgen.

Via rollenspelen leer je hoe je een empathisch gesprek voert 
met de zorgvrager. 

Je bestudeert de anatomie en fysiologie van het menselijk 
lichaam en je leert een verpleegplan opstellen. 

Na het behalen van het deelcertificaat Module 2, kun je 
werken als zorgkundige.

   

 

Mijn eerste lesweek
“Eindelijk heb ik de stap gezet, na zeven jaar 
terug op de schoolbanken. Door mijn erva-
ring bij het Rode Kruis wil ik graag in deze 
sector werken. Weliswaar met een duwtje in 
de rug van mijn vriendin, ook zij is verpleeg-
kundige. 
De eerste week zit er al op, die is echt voor-
bijgevlogen. Dag één was ik toch wel zenuw-
achtig. In welke klas kom ik terecht? Zijn het 
toffe leerkrachten? Is de leerstof moeilijk? 
Maar (tot nu toe) valt het allemaal heel goed 
mee. Ik heb een toffe klas, de klasgenoten 
zijn vriendelijk en sociaal. Ook de leerkrach-
ten leggen de leerstof goed uit en zijn steeds 
bereid om je vragen te beantwoorden. Ook 
de leerstof is interessant, bijvoorbeeld: 
‘communicatie’ en ‘parameters’ zijn leuke 
thema’s. Natuurlijk zijn er ook moeilijkere 
thema’s bij zoals: ‘wetgeving’ en ‘anatomie’, 
maar die zie ik vooral als een uitdaging. Laat 
de volgende weken maar komen, ik ben er 
klaar voor!”
student module 1
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Opleidingsprogramma
iedere module bestaat uit: 
• anatomie/pathologie
• verpleging (praktijk en theorie) 
• communicatie
• organisatie van de gezondheidszorg
• stage

In alle modules geven we veel aandacht aan het 
ontwikkelen van de sociale en communicatieve 
vaardigheden en het aanleren van een gepaste 
beroepsattitude. 



In deze module ligt de focus op de geestelijke gezondheids-
zorg en de ouderenzorg. Je bestudeert de (acute) geriatrie en 
de psychiatrie. Je verdiept je in onderwerpen als dementie of 
stemmingsstoornissen. Tevens hebben we veel aandacht voor 
communicatievaardigheden. 

Tijdens stages in geriatrische centra of psychiatrische zieken-
huizen krijg je de kans om alle competenties in te oefenen.
        

MODULE 3

ORIËNTATIE
GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG 
EN OUDERENZORG

MODULE 4

ORIËNTATIE
ALGEMENE 
GEZOND- 
HEIDSZORG

 
In module 4 ligt het accent op ver-
pleegtechnische vaardigheden die  
je in het ziekenhuis en in de thuis- 
zorg kunt toepassen: bloedname, 
sonderen en wondzorg. Je gaat 
dieper in op allerlei acute gezond- 
heidsproblemen en ziektebeelden.
 
Je doet stage op een heelkundige 
of geneeskundige afdeling van een 
algemeen ziekenhuis of je gaat mee 
op ronde in de thuiszorg. 

Oriëntatiemodules 3 en 4
 
Je maakt kennis met verschillende 
patiëntengroepen: oudere zorgvragers, 
psychiatrische zorgvragers, thuiszorg, 
chronische patiënten, ... Je groeit uit tot 
een breed inzetbare verpleegkundige. 

Deze oriëntatiemodules helpen je om 
een keuze te maken uit een afstudeer-
richting in module 5. 



Je kiest voor één van de vier afstudeerrichtingen:
Algemene Gezondheidszorg
Thuiszorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Ouderenzorg

Elke afstudeerrichting leidt tot het diploma van gegradueerde 
in de Verpleegkunde. De helft van de theoretische lessen is 
voor alle afstudeerrichtingen gelijk, de andere helft is speci-
fiek. Je verdiept je in de pathologie, je leert gespecialiseerde 
verpleegtechnische handelingen en je maakt kennis met de 
bijzondere aanpak van elke doelgroep.

De keuze voor een afstudeerrichting maak je op basis van per-
soonlijke interesses en je eigen toekomstperspectieven.
        

MODULE 5

TOEGEPASTE  
VERPLEEGKUNDE

AFSTUDEERRICHTING

AGZ ALGEMENE
GEZONDHEIDS-
ZORG 

 
Kies je voor Algemene Gezondheidszorg, dan 
kies je voor een brede opleiding met veel moge-
lijkheden. In een ziekenhuis geef je bijvoorbeeld 
advies aan de zorgvrager in verband met preven-
tie, je bevordert de gezondheid, je begeleidt het 
therapeutisch proces, je helpt mee bij de revali-
datie en je zorgt voor een betere levenskwaliteit 
van de zorgvrager. 

De focus ligt op verpleegtechnische  handelingen 
en pathologie. Tijdens stages leer je ook de zorg 
voor een groep patiënten coördineren. 

   

 

“Ik koos voor AGZ omdat er veel lessen 
ziekteleer gegeven worden. Dat vind ik heel 
boeiend.”
student module 5 

“Ik wil graag in een gespecialiseerde afde-
ling werken zoals het operatiekwartier, radio-
logie of intensieve zorgen. De optie AGZ vind 
ik hiervoor de beste voorbereiding.”
student module 5 

“Als je module 5 AGZ doet, kun je niet alleen 
in een ziekenhuis tewerkgesteld worden, 
maar kun je door de brede opleiding ook 
ingezet worden in de ouderenzorg of thuis-
verpleging. Je hebt dus veel mogelijkheden in 
je toekomstige job.”
student module 5 
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MODULE 5

TOEGEPASTE  
VERPLEEGKUNDE

AFSTUDEERRICHTING

GGZ GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG

 

AFSTUDEERRICHTING

TZ THUISZORG

 Psychiatrisch verpleegkundigen hanteren geen externe hulp-
middelen. Zijzelf zijn het instrument om patiënten te bege-
leiden. Daarom ligt tijdens de opleiding het accent op het 
ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid, attitudes en com-
municatieve vaardigheden.

Omgaan met psychisch zieke mensen en het herkennen van  
psychische functiestoornissen vraagt een grondige kennis van 
psychopathologie en medicatie. 

Een psychiatrisch verpleegkundige werkt in een team. Op een 
open, eerlijke manier samenwerken en relevante informatie 
correct kunnen rapporteren is een essentiële vaardigheid.

Veel zorgvragers die vroeger in het ziekenhuis 
behandeld werden, kunnen nu, dankzij sociale 
en medische voorzieningen, ook thuis worden 
verzorgd.

Je leert de specifieke problematiek van zorgvra-
gers in hun eigen omgeving kennen. Je leert cre-
atief en flexibel te zijn. Naast het bestuderen van 
de multipathologie (verschillende ziektebeel-
den) en passende verpleegkundige interventies 
krijg je inzicht in het aanbod van voorzieningen 
en het ondersteunen van mantelzorgers. 

Je krijgt ook lessen over het starten als zelfstan-
dig verpleegkundige en je doet verschillende 
stages in de thuiszorg. 

   

 

“In de thuiszorg kun je op een zelfstandige 
en ‘vrije’ manier werken. Je kent je patiënten 
en hun omgeving door en door. Iedere pati-
ent wordt op maat verzorgd en als thuisver-
pleegkundige pas je je zorgen aan.”
student module 5 

“Ik heb gekozen voor de afstudeerrichting 
Geestelijke Gezondheidszorg omdat het 
gedrag van mensen en het ‘waarom’ daarvan 
mij enorm aanspreekt. Ook deze mensen 
hebben nood aan zorg en begeleiding op 
maat. Tijdens de vele stages leer je alle as-
pecten van de psychiatrie kennen en krijg je 
meer inzicht in het gedrag van mensen.”
student module 5 
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MODULE 5

TOEGEPASTE  
VERPLEEGKUNDE

AFSTUDEERRICHTING

OZ OUDERENZORG

 
Door de vergrijzing is de vraag naar deskundige 
verpleegkundigen in de ouderenzorg groot. In de 
afstudeerrichting Ouderenzorg krijg je een breed 
beeld van de diverse groep van oudere zorgvragers. 

Je leert de nodige verpleegtechnische handelingen 
en krijgt een degelijk pakket pathologie en visie 
over gezondheidszorg. Je leert hoe je de leefomge-
ving van de bewoners zo aangenaam mogelijk kunt 
maken. In deze afstudeerrichting is er veel aan-
dacht voor het samenwerken in team en voor de 
communicatie met de (dementerende) zorgvrager 
en zijn familie.

Tijdens stages maak je kennis met verschillende 
zorgsettings: ouderen in de thuiszorg, in het acu-
te ziekenhuis, in het woon- en zorgcentrum, in een 
psychogeriatrische setting of in kleinschalige en al-
ternatieve woonvormen.

Ervaringsgericht onderwijs, themadagen en bezoe-
ken in binnen- en buitenland, helpen jou om de 
theorie in de praktijk te integreren. 

Als je graag oudere mensen begeleidt, geboeid 
bent door hun levensverhaal en levenswijsheid en 
mee wilt helpen aan de uitbouw van een deskun-
dige hulpverlening is de richting Ouderenzorg wel-
licht een goede keuze. 

“Oudere zorgvragers hebben allemaal een 
uniek levensverhaal, met mooie, maar soms 
ook minder mooie momenten. Ik vind het 
super dat ik hiernaar mag luisteren en dat ik 
deel uitmaak van hun leven.”
student module 5 
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STAGES

 
De stage is een belangrijk onderdeel van de 
opleiding. Je wordt ingeschakeld in een ver-
pleegkundig team en betrokken bij de patiën-
tenzorg, rekening houdend met wat je al ge-
leerd hebt. Je leert de beroepscompetenties 
toepassen in realistische praktijksituaties.

Je werkt onder begeleiding van een verpleeg-
kundige van de stageplaats of een stagebe-
geleider van de school. Onze school heeft 
een samenwerking uitgebouwd met een 
groot aantal instellingen zoals ziekenhuizen, 
psychiatrische instellingen, woonzorgcentra, 

diensten voor thuisverpleging en instellingen 
voor personen met een handicap.

De grote verscheidenheid van de stageplaat-
sen geeft een meerwaarde aan de opleiding, 
omdat je leert om jezelf soepel aan te passen 
aan de eigenheid van elke instelling. De sta-
ges zijn georganiseerd volgens het bloksys-
teem: een lesperiode wordt gevolgd door een 
stageperiode. De dienst stageplanning zorgt 
voor de planning van alle stages. Je staat 
zelf in voor het vervoer van en naar de sta-
geplaats.



 

DIPLOMA
Na het slagen in de laatste module ontvang je het  
diploma van gegradueerde in de verpleegkunde. Hier-
mee kan je meteen aan de slag als verpleegkundige.

Daarenboven ontvang je na het slagen in de laatste 
module ook een Diploma van Secundair Onderwijs op 
voorwaarde dat je in het bezit bent van het Getuigschrift 
van de Tweede Graad van het Secundair Onderwijs. Dit 
kan een meerwaarde zijn: hiermee kun je starten in alle 
opleidingen hoger onderwijs.

Om toegelaten te worden tot HBO5 Verpleegkunde moet 
je voldaan hebben aan de leerplicht (18 jaar of ouder 
zijn voor 31 december van het schooljaar waarin je je in-
schrijft). Voor de volledige toelatingsvoorwaarden neem 
je best een kijkje op onze site www.pivh.be

WAT NA JE OPLEIDING 
IN HET PIVH?
Als je afgestudeerd bent als gegradueerde in de Ver-
pleegkunde zijn er heel wat toekomstmogelijkheden.

Aan de slag
Je kunt werken in een ruim aanbod van gezondheidsin-
stellingen: ziekenhuizen, de geestelijke gezondheids-
zorg, de ouderenzorg, de gehandicaptensector en de 
thuiszorg. Studenten met een diploma van het PIVH zijn 
erg gegeerd in het werkveld omdat ze opgeleid zijn tot 
breed inzetbare, competente verpleegkundigen!

Verder studeren
Met het diploma kun je:
• een brugopleiding volgen aan een hogeschool om 
 het diploma bachelor in de verpleegkunde te behalen
• een posthogeschoolopleiding volgen om je te vervol-

maken in een specifiek vakgebied (palliatieve zorg, 
wondzorg,...)

• een kaderopleiding volgen bij een beroepsorganisatie
• een lerarenopleiding volgen.

HBO 5 Verpleegkunde 

is een 3-jarige modulaire opleiding. Dit 
betekent dat de opleiding bestaat uit 
verschillende modules. De eerste vier 
modules duren elk 1 semester, de laatste 
module duurt 2 semesters. Elke module 
bestaat voor de helft uit les en voor de 
andere helft uit stage. In de dagopleiding 
zijn er afwisselend les- en stageblokken. 
In een module heb je bijvoorbeeld eerst 4 
weken les, dan 4 weken stage en daarna 
een examenweek, daarna weer les, stage 
en een examenweek.

Per module zijn er twee evaluatieweken: 
hier toetsen we de kennis en de vaardig-
heden die je in de les leerde. Ook tijdens 
en na de stage volgt er steeds een evalu-
atie. Tijdens de klassenraden bespreken 
de leraren en de stagebegeleiders jouw 
resultaten. Zij bekijken of je de competen-
ties van de module hebt bereikt.

Slaag je voor een module, dan krijg je een 
deelcertificaat. Als je met succes alle mo-
dules in het opleidingstraject doorloopt, 
behaal je het diploma van gegradueerde 
in de Verpleegkunde. 

INSCHRIJVEN
Kan elke schooldag 
van 8.30 tot 16.30 u. 

In de zomervakantie van maandag 
t.e.m. vrijdag van 9 tot 12.30 u. en 
van 13.30 tot 16.30 u. (gesloten van 
11 juli t.e.m. 15 augustus)



##

“Deze school is een aanrader voor 
iedereen die graag een profes- 
sionele carrière als verpleegkundige 
wil uitbouwen. Voor mij staat PIVH 
voor Professioneel - Intensief -  
Veelzijdig - Hulpvaardig.” 
oud-studente

“Ik heb gekozen voor het PIVH 
omdat ik hier de opleiding via 
avondonderwijs kon volgen. Het 
fijne aan de opleiding zijn voor mij 
de praktijklessen.” 
student module 5 avondonderwijs

“Ik heb gekozen voor het PIVH 
omdat de school een hele goede 
naam heeft. Hier in het PIVH is er 
zeer goede en fijne ondersteuning. 
Je kunt steeds bij iemand terecht.” 
student module 4 

“Ik ben hier op introductie geweest 
en vond de informatie die ik van de 
leerkrachten kreeg heel duidelijk. Ik 
voelde me meteen welkom. Wat ik 
heel goed vind aan het PIVH is dat 
ze leerbegeleiding geven. Je wordt 
heel goed opgevangen en wanneer 
je problemen hebt kun je altijd 
terecht bij de leraren.” 
student module 2

“Een job als verpleegkundige vergt 
elke minuut van de dag volle  
concentratie. Je hoofd staat niet stil 
en tegelijk ben je met je handen 
bezig. Voor mij is dat de perfecte 
combinatie.”oud-studente

“Dokters vertrouwen op jouw obser-
vaties, op een juiste toediening van 
medicatie en zorg. Het is dit soort 
verantwoordelijkheid waar ik naar 
op zoek ben in een job.” 
oud-student

“Ik heb voor het PIVH gekozen 
omdat ik naast mijn job verder 
wilde studeren. Het PIVH is de enige 
school in de regio met een vol-
waardige avondopleiding Verpleeg-
kunde. Geen zelfstudie, maar een 
school waar echt les gegeven wordt 
en stages worden gedaan, net zoals 
in de dagopleiding.”
student module 4 avondonderwijs

“Als VDAB-studente had ik al werk-
ervaring, maar ik vond in mijn job 
niet de voldoening die ik nodig had. 
Ik heb dan via de VDAB de weg naar 
de opleiding HBO5-Verpleegkunde 
gevonden en na wat feedback van 
studenten die hier al zaten heb ik 
me ingeschreven. Dit omdat er veel 
stage is, veel begeleiding van de 
leerkrachten en les in kleine groep-
jes. Ik heb nog geen minuut spijt 
gehad van mijn beslissing!” 
student module 5

“Ik had veel positieve dingen over 
het PIVH gehoord. Daarom heb ik 
voor de school gekozen. Je krijgt 
veel individuele begeleiding als iets 
minder goed lukt. Er is veel afwis-
seling tussen lessen en stages en je 
wordt goed begeleid gedurende je 
hele opleiding.” 
student module 5“Ik ben overgestapt van een bache- 

loropleiding naar de opleiding 
HBO5-Verpleegkunde omdat ik op 
een hogeschool mijn weg niet vond. 
In het PIVH kreeg ik veel begeleiding 
en had ik meer tijd om alles in te 
oefenen. Er is veel duidelijkheid in 
het PIVH: alles wordt goed uitgelegd 
en je weet wat je moet studeren en 
hoe je dat moet doen.” 
oud-student 

“Het leukste aan het PIVH vond ik 
de klasleerkrachten, ze waren erg 
betrokken en stonden altijd open 
voor vragen. We hebben ook veel 
gelachen in de klas, waardoor de 
opleiding voorbij is gevlogen.” 
oud-student 

“Ik heb voor HBO5-Verpleegkunde 
in het PIVH gekozen omdat ik een 
kleine klas wil, niet overdreven veel 
theoretische leerstof, MAAR wel 
genoeg leerstof om kwaliteitsvolle 
zorg te kunnen geven! Ook het feit 
dat we tijdens praktijklessen veel 
oefenkansen krijgen op school, vind 
ik leuk. Op die manier ga je met de 
nodige ervaring naar je stage”  
student module 5 
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