Verpleegkundige worden in
Rivierenland?
Kies voor de hbo-bachelor Verpleegkunde van de CHE

/ colleges in Ede (op de beste middelgrote hogeschool van Nederland)
/ stages bij zorginstellingen in Tiel en omgeving
/ grote kans op een baan in Tiel en omgeving na het behalen van je diploma

CHE.nl/verpleegkunde

Hbo-bachelor Verpleegkunde
Wil jij:
/ Iets zinvols voor een ander betekenen?
/ Alles weten over lichamelijke en psychiatrische ziektebeelden en gezondheidsproblemen?
/ Doorgroeien in je vak?
/ Gezond gedrag bevorderen?
/ Luisteren, vragen stellen en advies geven?
/ Werken vanuit een visie die past bij jouw (levens)overtuiging?
/ Vaardigheden leren zoals wondverzorging en injecteren?
/ Actief bijdragen aan de kwaliteit van zorg?

Als verpleegkundige ben je elke dag met zieke of kwetsbare mensen bezig. Het ene moment
geef je een injectie of verzorg je een wond. Even later luister je naar het verhaal van een
emotionele patiënt. Aan jou ook de uitdaging om de zorg, de samenwerking met artsen en
de gesprekken met familieleden te coördineren.
Kies voor Verpleegkunde aan de CHE en volg alle stages in Tiel en omgeving
Het onderwijs volg je in een reguliere klas op de CHE in Ede. Alle stages tijdens de
opleiding volg je in Tiel e.o. Aantrekkelijk omdat jij gedurende de vier studiejaren
verzekerd bent van een stageplek rondom jouw woonplaats. Klikt het tussen jou en de
zorginstellingen in Rivierenland? Dan ben je verzekerd van een baan na het afronden van
je opleiding in de regio Tiel.
Hoe zien jouw onderwijsjaren eruit?
Eerste jaar: onderwijs op de CHE, 10 weken stage in Tiel e.o.
Tweede jaar: 20 weken aaneengesloten stage in Tiel e.o., 20 weken onderwijs op de CHE
Derde jaar: 20 weken onderwijs (vrije ruimte met minoren), 20 weken stage in Tiel e.o.
Vierde jaar: 20 weken stage en 20 weken afstuderen in Tiel e.o.

Meer weten over deze route?
Neem contact op met Nellie Oversluizen
noversluizen@che.nl
0318 - 696 300

