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KORTE OMSCHRIJVING

DOELSTELLINGEN

De opleiding zet zich in om (toekomstig)
leidinggevenden voldoende leiderschapscompetenties mee te geven
om accuraat te kunnen inspelen
op de actuele ontwikkelingen in de
gezondheidszorg. De opleiding biedt een
onderwijsaanbod dat de reële context van
een leidinggevende in de gezondheidsen welzijnszorg optimaal integreert.
De opleiding vertrekt hierbij vanuit een
trialoog tussen de opleiding, de student
en de werkgever. In de lessen wordt een
competentiegerichte, geïntegreerde
aanpak gehanteerd, met een evenwicht
tussen kennis, vaardigheden en attitudes,
steeds vertrekkende vanuit een evidence
based en value based aanbod. Enkele
kernbegrippen die als een rode draad
doorheen alle opleidingsonderdelen lopen,
zijn: people management, opstellen van
beleidsplannen, hanteren van modellen in
de gezondheidssector, ethische aspecten
van leidinggeven, het creëren van zelfbewustzijn en werken aan zelfreflectie.
De opleiding ziet zich verder als een
ondersteunend en geïntegreerd deel van
de horizontale integratie van HRM binnen
de doorverwijzende zorgsettings.

De opleiding bereidt studenten voor op
een leidinggevende functie over één of
enkele afdelingen in een zorgorganisatie.

TRIALOOG

TEAMREFLECTIE
LEIDERSCHAP
ZELFREFLECTIE

DOELGROEP EN
TOELATINGSVOORWAARDEN
Deze banaba-opleiding staat open voor
bachelors in de Verpleegkunde of in
de Vroedkunde. Andere houders van
een bachelordiploma die werken in de
gezondheids- en welzijnszorg, kunnen
toegelaten worden mits voldoende
ervaring en vooruitzichten op een
leidinggevende functie.
ZORGVERLENING VINDT PLAATS IN
EEN COMPLEXE OMGEVING. DE KERN
HIERVAN LIGT OP DE EENHEDEN WAAR
DEZE ZORG DAGELIJKS GEORGANISEERD
WORDT. DE DIRECT LEIDINGGEVENDE
HEEFT HIERIN EEN SLEUTELROL DIE
MEDE BEPALEND IS OM DE NODIGE
KWALITEITSSTANDAARDEN TE BEHALEN
MET EEN EFFICIËNTE INZET VAN
BESCHIKBARE MIDDELEN. MET HET
DIPLOMA BANABA ZORGMANAGEMENT
VOLDOE JE AAN DE KWALIFICATIEVEREISTEN EN HEB JE HEEL WAT BAGAGE
VOOR EEN FUNCTIE ALS LEIDINGGEVENDE IN DE ZORG.
DANNY VAN TIGGELEN

GEÏNTEGREERD
LEDERSCHAPSONTWIKKELING
COMMUNICATIE

VALUE-BASED
LEIDINGGEVEN

EVIDENCE-BASED
AUTHENTIEK
PASSIE

STUDENTGECENTREERD

Directeur patiëntenzorg – St Trudo
Ziekenhuis – www.sint-trudo.be

Vaardigheidsonderwijs

Theoretische
opleidingsonderdelen

Integratie:

Trainen
van
vaardigheden

Kennisverwerving
focus op
functionele
kennis

Toepassen
van kennis
op concrete
situaties

Voorbereiding
op
Bachelorproef

Integratie BZW

Middelenbeheer
3 SP

Integratie BZW
12 SP in totaal

Beleid van de zorg:

Integratie BZW
zorg
op doelgroepTABEL
OPLEIDINGSONDERDELEN
niveau 3 SP

HRM:
Organisatiegericht
leiderschap 6 SP

Integratie BZW

Bachelorproef — Individuele begeleiding

OPLEIDINGSDUUR EN
SPREIDING
Een regulier traject wordt gespreid over
minimum twee academiejaren. Zowel
deel A als deel B van de opleiding worden
jaarlijks georganiseerd.

EVALUATIE EN ATTESTERING
De studenten die slagen voor alle
opleidingsonderdelen, met inbegrip van
de bachelorproef, ontvangen een officieel
diploma, erkend door het Vlaamse
Departement Onderwijs. De opleiding
voldoet aan de nationale wetgeving op
het gebied van de kwalificatievereisten
voor leidinggevenden in de
gezondheidszorg (Ziekenhuiswet
van 23 december 1963, KB van 14
augustus 1987, KB van 18 januari 1994
en het KB van 13 juli 2006 m.b.t. een
duidelijke functieomschrijving van een
hoofdverpleegkundige).

SP: studiepunten: 1 SP komt overeen met 26 à 30 uren studietijd
BZW: begeleid zelfstandig werk

HRM:
Organisatiegericht
leiderschap 3 SP

30 SP

Integratie BZW

Voorbereiding op bachelorproef

Beleid van de zorg:
Bestuurlijk en
organisch 3 SP

30 SP

Integratie BZW

Voorbereiding op bachelorproef

Start deel A — Academiejaar 1

Vaardigheidsonderwijs deel 1 / 6 SP

HRM:
Persoonlijk
leiderschap 3 SP

AFKORTINGEN

Omdat de opleiding leidinggevenden
wil vormen die de opgedane kennis en
vaardigheden functioneel kunnen inzetten
in de beroepspraktijk, wordt er vanaf het
begin van de opleiding veel aandacht besteed aan integratieoefeningen, waarbij de
studenten reële casussen/problemen uit
de beroepspraktijk voorgelegd krijgen. Geleidelijk aan zullen de integratieoefeningen
de verschillende domeinen overschrijden.
De bachelorproef beoogt een integratie
van de overige opleidingsonderdelen, toegespitst op een reëel praktijkprobleem.

Start deel B — Academiejaar 2

Naast het verwerven van theoretische
kennis en modellen krijgt de student in de
vaardigheidstraining de kans om een aantal
noodzakelijke vaardigheden te verwerven
en/of verder te ontwikkelen. De aangeleerde vaardigheden zijn inhoudelijk gelinkt aan
de theoretische opleidingsonderdelen.

Vaardigheidsonderwijs deel 2 / 5 SP

De opleiding biedt een volwaardig
programma van 60 studiepunten, dat
gespreid over minimum 2 trajectschijven
wordt aangeboden. Zo is de combinatie
werken en studeren perfect mogelijk. De
zes theoretische opleidingsonderdelen
zijn erop gericht de studenten kennis en
inzichten te laten verwerven in de domeinen: beleid van zorg, personeelsbeleid &
HRM (inclusief opleiding en ontwikkeling)
en beheer van middelen.

Diploma
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De lessen gaan door op donderdagen
en starten op donderdag 20 september
2018. Studenten dienen er rekening mee
te houden dat er in elk deeltraject een
tweedaagse activiteit gepland wordt, op
locatie.

LOCATIE
Hogeschool PXL – Campus Guffenslaan
Guffenslaan 39 – 3500 Hasselt

INSCHRIJVINGS- EN
BETALINGSMODALITEITEN

PRIJS*
Voor deze opleiding betaal je een vast
bedrag van € 476,50, plus € 22,80 per
studiepunt. Minvermogende studenten
die inschrijven voor deze banaba en van
wie de aanvraag tot vermindering wordt
goedgekeurd op basis van berekening
door de sociale dienst, betalen een vast
gedeelte van € 476,50 plus € 11,40 per
studiepunt.

Voor aanvang van de opleiding wordt
er een selectiegesprek georganiseerd.
De selectiegesprekken gaan door op
donderdag 24 mei 2018, donderdag 14 juni
2018 en donderdag 13 september 2018.
De aanmeldingsprocedure- en
documenten zijn op de website terug
te vinden. Inschrijven kan enkel indien
men geslaagd is voor het selectiegesprek.
Inschrijven gebeurt vervolgens op de
Dienst Studentenadministratie van
Hogeschool PXL, PXL-Congress, ElfdeLiniestraat 23a in Hasselt. Het aantal
inschrijvingen wordt beperkt tot 40.
Voor deze opleiding wordt een aanvraag
ingediend voor betaald educatief verlof.
Als deze aanvraag goedgekeurd wordt,
kunnen opleidingscheques aanvaard
worden. Betalingen via KMO-portefeuille
worden aanvaard. Voor meer informatie
kan je terecht op het nummer 011 77 57 05.

*onder voorbehoud

CONTACTPERSOON
LIESBETH DE GRYSE
coördinator banaba
tel. 011 77 52 31 – gsm 0472 30 43 44
liesbeth.degryse@pxl.be

