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HIVSET-studenten volgen HBO5-verpleegkunde in ZNA Joostens 
 

Verpleegkunde studeren op de 
werkvloer in ZNA Joostens  
 

4 september 2018  

 

 

Deze week begonnen 8 studenten van het HIVSET aan hun opleiding 

HBO5-verpleegkunde in ZNA Joostens in 

Zoersel. Op hun eerste schooldag straalden ze van enthousiasme bij 

het aanschouwen van zo’ n bijzondere 

schoollocatie. ZNA Joostens ligt immers in een park en is voor een 

deel gehuisvest in een statig kasteeltje. 

Daarin zijn voor de studenten twee ruimtes ingericht: een leslokaal en 

een praktijkruimte. ZNA Joostens is 

gespecialiseerd in de behandeling van mensen met dementie en 

bestaat uit een woonzorgcentrum en een 

ziekenhuisafdeling.  

 

 

De studenten krijgen les van een beperkt aantal docenten. Door deze 

kleinschaligheid kunnen docenten en 

studenten nauw samenwerken. Bovendien kunnen de studenten hun 

vaardigheden onder begeleiding inoefenen 

op de verpleegafdeling. De keuze voor ZNA Joostens ligt voor de hand omdat 

het HIVSET reeds een paar jaar 

samenwerkt met het woonzorgcentrum. Bovendien vullen de visies van de 

school en het WZC elkaar perfect 

aan. 

 

Daniël Leeten, directeur van het HBO5-verpleegkunde, schetst het ontstaan 

van het CIEZO-concept. “HIVSET 

is reeds in 2015 gestart met de Centra voor Innovatieve Externe 

Zorgopleidingen (CIEZO). Een CIEZO 

representeert een unieke vorm van werkplekleren. Studenten volgen de 

opleiding HBO5-verpleegkunde in 

een zorginstelling, voorlopig allemaal woonzorgcentra. Door de kwalitatieve 

meerwaarde én de positieve feedback van zowel studenten als het werkveld is 

het CIEZO-concept een groot succes: we bieden al 
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werkplekleren aan in Herentals, Mol, Lille, Hoogstraten en dus nu ook in 

Zoersel.” 

“Het is een win-winsituatie”, pikt Marc Vanheertum van ZNA Joostens in. “Wij 

bieden ruimte en de nodige 

praktische ondersteuning, terwijl de studenten ons leren kennen. Dat vergroot 

de kans dat ze ooit bij ons 

willen werken. Verpleegkundige is een knelpuntberoep, dus we kunnen altijd 

goede medewerkers 

gebruiken.” 

 

Tenslotte geeft Geert Froyen, coördinator van het CIEZO-Zoersel, nog een 

belangrijke opmerking mee: “Het 

is trouwens niet omdat onze studenten les volgen in het WZC Joostens dat we 

hen enkel opleiden tot 

geriatrische verpleegkundigen. Met het diploma dat ze behalen kunnen ze 

overal terecht.” 

 

Contact - niet voor publicatie: 

 geert.froyen@hivset.be, coördinator 

 daniel.leeten@hivset.be, directeur HBO5 

 marc.vanheertum@zna.be, afdelingshoofd personeelsontwikkeling ZNA 

Joostens 
 
 
ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen), de grootste gezondheidszorgorganisatie van 
België, wil toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg bieden voor iedere patiënt. 
De groep omvat drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde 
ziekenhuizen, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een woonzorgcentrum. ZNA stelt 
zo’n 6.000 mensen tewerk, waaronder 600 artsen, die dagelijks zo’n 7.000 patiënten 
verzorgen. 

 
ZNA omvat: 
 

3 algemene ziekenhuizen met een uitgebreid medisch aanbod in Noord, Centrum en Zuid (ZNA 
Jan Palfijn, ZNA Stuivenberg/Sint-Erasmus en ZNA Middelheim) 

7 dagcentra voor daghospitalisatie, raadplegingen en medisch-technische onderzoeken (ZNA Hoge 
Beuken, ZNA Jan Palfijn, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA Middelheim, ZNA Sint-
Elisabeth, ZNA Sint-Erasmus en ZNA Stuivenberg) 
 
6 gespecialiseerde ziekenhuizen met een zorgaanbod afgestemd op specifieke patiëntengroepen 
als bejaarden, kinderen en psychiatrische patiënten (ZNA Hoge Beuken, ZNA Joostens, ZNA 
Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg, ZNA Sint-Elisabeth, 
ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)  
 
2 medische centra: Medisch Centrum Regatta en Medisch Centrum Kaai 142 

1 psychiatrisch verzorgingstehuis (ZNA PVT Antwerpen) 

1 woonzorgcentrum voor patiënten met dementie (ZNA Joostens). 


