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VIVES HBO5 verpleegkunde Waregem-Tielt krijgt een nieuwe naam en 
een nieuw logo 
 
 
4 december, 19u: feestelijke launch van de nieuwe naam van de school. 
 
 
VIVES HBO5 verpleegkunde Waregem-Tielt (vroeger ‘Aleydis’) lanceert op 4 december de 
nieuwe naam en het nieuwe logo. Dit gebeurt op een feestelijke avond in de vernieuwde 
lokalen van de Waregemse vestiging van de school.  
 
Op de feestavond brengt de school de partners uit het onderwijs en de zorgsector samen. Na 
een verwelkoming door Hilde Van Der Donckt (directeur), belichten volgende sprekers de 
samenwerking vanuit hun organisatie met de school: Joris Hindryckx (algemeen directeur 
VIVES), Jean-Marie Noreillie (coördinerend directeur Sint-Paulusschool), Dries Myny 
(verpleegkundig en paramedisch directeur O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem) en 
Hendrik Devriendt (adjunct algemeen directeur Curando).  
 
De school voor verpleegkunde is in de 60 jaar van haar bestaan geëvolueerd van een lokaal 
initiatief in Waregem en Tielt, tot een organisatie met een sterke verankering in het onderwijs 
en zorg in de regio’s van Waregem en Tielt. De school maakt deel uit van de Sint-Paulusschool, 
katholiek secundair onderwijs Waregem, Anzegem en Avelgem, en werkt nauw samen met de 
VIVES-hogeschool en partnerscholen HBO5 verpleegkunde. Voor de organisatie van de stages 
werkt de school samen met ongeveer 50 zorgorganisaties.  
 
 



 
 
De graduaatsopleiding (HBO5) en de bacheloropleiding zijn twee opleidingstrajecten die tot 
het beroep van verpleegkundige leiden. Vroeger waren ze beter bekend als de A2- en de A1-
opleiding.  De graduaatsopleiding is bij uitstek een praktijkgerichte opleiding, met sterke 
verankering in het werkveld. Van bij de start gebeurt de helft van de opleiding op stage. Al 
doende leren dus. Dit blijkt voor graduaatsstudenten de meest duurzame manier van leren te 
zijn.  
Gegradueerd verpleegkundigen zijn breed inzetbaar. Na afstuderen vinden ze onmiddellijk 
werk in zeer diverse zorgsettings: algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, 
ouderenzorg, thuisverpleging, zorg voor mensen met een beperking… 
 
 
Informatie over de school: 

• Vijfseweg 2 | 8790 WAREGEM   

• Grote Hulststraat 55 | 8700 TIELT 

• 056 60 24 68     

• waregemtielt@vivesgraduaatvpk.be  

• www.vivesgraduaatvpk.be/waregem, www.vivesgraduaatvpk.be/tielt  

• Informatie over de graduaatsopleiding verpleegkunde in samenwerking met VIVES: 
www.vives.be/graduaatverpleegkunde. 

 
Contact: 
Hilde Van Der Donckt, directeur 
0468 15 85 19 
Hilde.vanderdonckt@vivesgraduaatvpk.be 
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