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Goede hoofdverpleegkundigen, hoofdvroedvrouwen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de
zorg. Zij vormen de schakel tussen het management en de uitvoering van de zorg én zij zijn de
motor en de spil van het team. Ze stimuleren en inspireren hun medewerkers en verhogen de
motivatie, de betrokkenheid en de productiviteit van hun team. Zo beïnvloeden zij de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de zorg. De kaderopleiding nursing biedt cursisten
een praktijkgerichte opleiding in leidinggeven in de zorg.

Praktijkgericht

Kwaliteitsvol

Modulair

De kaderopleiding Nursing
ontwikkelde zich vanuit de
noden van het werkveld en
wordt actueel uitgewerkt en
georganiseerd door CVO Lethas
Brussel.
Tijdens deze opleiding
verwerven cursisten theoretische kennis, inzicht in het
persoonlijk functioneren als
leidinggevende én
ontwikkelen en verbeteren zij
hun leiderschapsvaardigheden.

De opleiding is geëvalueerd,
bijgestuurd en geënt op de
structuur van het EFQM Excellence Model (European Foundation for Quality Management).
Naast aandacht voor management, wetgeving, ethiek, ICT,
financiering en evidence-based
werken, komt het people management uitgebreid aan bod.
Het in de praktijk aansturen en
coachen van personen en teams
is immers één van de kerntaken
van de leidinggevende.

De opleiding wordt aangeboden
met een modeltraject gespreid
over twee opleidingsjaren (3 tot 4
cursusdagen per maand).
Cursisten die slagen voor alle
modules van de opleiding
behalen een officieel diploma
erkend door het Ministerie van
Onderwijs en Vorming.

Ben je benieuwd naar de
ervaringen van cursisten?
Lees getuigenissen online!

Meer informatie over de modules
en lesinhouden vind je online!

Weet je al één en ander over
leidinggeven maar wil je je
verdiepen of verder ontplooien?
Dan kan je één of meerdere
modules volgen.
Neem contact op voor
een opleidingstraject op maat.

Voor wie?
Verpleegkundigen en vroedvrouwen in bezit van een diploma in de verpleegkunde (gegradueerde, bachelor of master) met bij voorkeur twee jaar beroepservaring. Ook andere (bachelor en master) professionals uit de gezondheidszorg met minimaal twee jaar beroepservaring zijn welkom!

Praktisch
Start: september 2017, einde in juni 2019. 3 à 4 cursusdagen (weekdagen) per maand, enkele residentiële
trainingen, geen lessen tijdens de schoolvakanties. Raadpleeg de website voor concrete data.
Locatie: CVO Lethas, campus Vergote, Fr. Pelletierstraat 100, 1030 Brussel (gebouwen NVKVV)
Kostprijs: € 900 per cursusjaar. De opleiding geeft recht op Betaald educatief verlof .

Informatie en inschrijven
Goedele De Mey, coördinator, goedele.demey@cvolethas.be, 02 737 97 88
Jenny Smeets, secretariaat, jenny.smeets@cvolethas.be, 02 737 97 81

www.lethas.be/Nursing
online inschrijven

