De theoretische basismodule van de BBT gaat door
in AJ ‘12-‘13 op:
27/09/12, 11/10/12, 25/10/12, 15/11/12, 29/11/12,
13/12/12, 17/01/13, 31/01/13, 07/02/13, 21/02/13,
07/03/13, 21/03/13, 18/04/13, 25/04/13, 09/05/13,
23/05/13, 30/05/13, 13/06/13 en 20/06/13.

2012

DATA VAN DE OPLEIDING

De STP aangaande stage gebeuren in overleg met
de betrokken cursist volgens een geïndividualiseerd
studietraject.
De verdiepingsmodules van de BBT gaan door in
academiejaar ‘13-‘14.

Website: www.katho.be/phv
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• Peter Burggraeve - Coördinator permanente vorming
peter.burggraeve@katho.be
• Dimitri Verbanck - Administratie permanente vorming
dimitri.verbanck@katho.be

POST
HOGESCHOOL
VORMING

LOCATIE

DEELNAMEPRIJS

KATHO campus Roeselare
Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
(naast het Heilig-Hart Ziekenhuis)

€450, 20 STP (koffie en syllabi inbegrepen)
€650, 40 STP (koffie en syllabi inbegrepen)

U kan uw wagen parkeren op de parking van het cultureel
centrum ‘De Spil’ in de Hippoliet Spilleboutdreef (tussen
het Cultureel Centrum De Spil en het stedelijk zwembad
Spillebad) op 5 minuten van de campus.

INSCHRIJVEN
Ga naar www.katho.be/phvroeselare en kies
vervolgens uw specifieke opleiding.

U kan uitzonderlijk gedurende 4 uur parkeren. Vergeet niet
over de middag uw wagen en parkeerschijf te verplaatsen
(voor meer info zie: http://www.roeselare.be/
wonenenleven/mobiliteit/parkeren.asp).

De betaling dient te gebeuren via overschrijving na
ontvangst van de factuur.

BETAALD EDUCATIEF VERLOF

Met ‘De Lijn’ nr. 5 of nr. 6 kunt u om de 10 minuten van het
station naar het Heilig-Hart Ziekenhuis vlakbij KATHO.
VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE - HIVB

Voor deze opleiding van 160 uur wordt educatief
verlof aangevraagd.
Dit is niet van toepassing voor openbare instellingen
(OCMW).

MEER WETEN?

Meer informatie: http://www.roeselare.be/Wonenenleven/
mobiliteit/Openbaarvervoer.asp

GESPECIALISEERDE OPLEIDING
IN DE ONCOLOGIE

PROGRAMMA

DOELGROEP

DOCENTEN

Meer mensen krijgen kanker waardoor
professionele verzorging een grote uitdaging
wordt voor de toekomst.

Deze vorming richt zich tot verpleegkundigen die in het bezit zijn
van een bachelor opleiding voor verpleegkunde en werkzaam
zijn bij patiënten die lijden aan kankerziekten in de intra- of
extramurale sector of in een erkend zorgprogramma oncologie.

Diverse gastdocenten, begeleiders en supervisor.

Kwaliteitsvolle en efficiënte zorg betekent, naast
een hoge cure ook een hoge care zorg aanbieden.
Binnen deze complexe belevingsgerichte zorg
fungeert de gespecialiseerde oncologische
verpleegkundige niet alleen als professional en
expert maar hij/zij dient eveneens als educator en
beheerder een voortrekkersrol op te nemen binnen
het team. Hij/zij moet tevens in staat zijn om de
aangeleerde kennis en kunde over te dragen naar
collega’s en andere professionals.
De zorg voor kankerpatiënten is een interdisciplinair
intra- en transmuraal gebeuren, waar verschillende
actoren hun specifieke taak hebben.
De oncologische verpleegkundige dient naast
theoretische inzichten tevens over een uitgebreid
arsenaal aan vaardigheden en attitudes te
beschikken.
Deze gespecialiseerde opleiding beoogt een
degelijk programma aan te bieden voor de
zorgverlener die de hierboven geschetste ambities
wil waarmaken.

Om de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige
gespecialiseerd in de oncologie’ te behalen tijdens de
overgangsmaatregel die nog van toepassing is tot december
2013 , moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
• Diploma van bachelor verpleegkundige bezitten;
• Volgen van de 20 STP van de basismodule;
• 2 jaar werkervaring hebben op een oncologische
setting.

EVALUATIE
De evaluatietools theoretisch gedeelte: opdracht,
het schrijven van een paper, een presentatie.
De evaluatietools voor de stage: stageverslagen- supervisie- begeleidingsgesprekken.

CERTIFICERING
Getuigschrift permanente vorming, aangevuld met
respectievelijke creditbewijzen per module.

Na het volgen van én geslaagd zijn voor de basismodule, kan de
bijzondere beroepstitel aangevraagd worden.

IN SAMENWERKING MET

De evaluatie van de basismodule gebeurt onder vorm van een
opdracht, een paper en een presentatie.

V.O.O.K.
Vlaams Overkoepelend Orgaan voor Kankerverzorging

Cursisten die in aanmerking komen voor de overgangsmaatregel
hoeven dus geen stage te lopen
Voorwaarden tot het behalen van de bijzondere beroepstitel
voor wie de overgangsmaatregel niet geldt: (bv. Je bent pas
afgestudeerd in 2012):
• Diploma van professionele bachelor verpleegkunde
bezitten
• Volgen van de basismodule: theorie (20 STP) en stage
(20 STP) én de verdiepingsmodule (theorie en stage)
• De basismodule wordt georganiseerd in AJ ‘12-‘13
• De verdiepingsmodules worden georganiseerd in AJ
‘13-‘14

