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Wat?
Het postgraduaat eerste lijn 
heeft als doel professionals uit 
de eerste lijn te verster-
ken in geïntegreerde hulpverle-
ning aan personen en gemeen-
schappen met complexe noden.  
Het postgraduaat eerste lijn is 
een samenwerking tussen de 
studiegebieden sociaal-ago-
gisch werk en gezondheidszorg. 
Inzichten vanuit beide domeinen 
komen aan bod. 
Het postgraduaat ‘eerste lijn’ 
richt zich specifiek tot hulpverle-
ners werkzaam in de eerste lijn. 
Deze opleiding beoogt profes-
sionals verder te bekwamen in 
geïntegreerde hulpverlening 
waarin personen met een com-
plexe noden centraal staan. Een 
interdisciplinaire aanpak vormt 
hierbij een belangrijke element.

Doelgroep
Het postgraduaat eerste lijn richt zich 
tot coördinatoren, stafmedewerkers en 
hulpverleners binnen zowel de eerstelijns 
welzijns- als gezondheidszorg.  
Werkervaring binnen de eerste lijn is 
een meerwaarde voor het volgen van 
dit postgraduaat gezien we concrete 
toepassingen maken met casussen uit de 
eerste lijn. 

Didactische aanpak
De opleiding sluit zeer nauw aan bij de 
praktijk. De deelnemers gaan aan de slag 
met eigen voorkennis en ervaring. Het 
uitgebreid theoretisch aanbod vullen we 
aan met concrete toepassingen, intervisie 
en opdrachten gerelateerd aan het werk-
veld. We streven naar een hoge graad 
van interactie en integratie door lesin-
houden in te oefenen en toe te passen 
binnen ieders werksituatie. 
De lesgevers zijn VIVES-lectoren én pro-
fessionals uit het werkveld en beleid.
 
Inhoud
Het postgraduaat wordt aangeboden in 
dagonderwijs en loopt over 20 dagen. Om 
flexibiliteit mogelijk te maken is het pro-
gramma van 20 studiepunten ingedeeld 
in vier modules van elk 5 SP die ook apart 
kunnen gevolgd worden.
 
OPO 1 – 5SP – Organisatie en  
kenmerken van de eerste lijn  
Deze module gaat op verkenning binnen 
de eerste lijn. Hoe is de eerste lijn ge-
structureerd en gefinancierd? Wie zijn de 
partners? Wat zijn tendensen, uitdagingen 
en innovaties binnen de organisatie van 
de eerste lijn? 



 
OPO 2 – 5SP – Theorieën &  
methodieken in zorg en welzijn 
In deze module verkennen we diver-
se theorieën en methodieken die van 
toepassing zijn binnen zorg en welzijn. We 
vertrekken vanuit een kwetsbare doel-
groep en passen hier methodieken op 
toe. 
 
OPO 3 – 5SP - Interdisciplinair werken: 
samenwerken op de eerste lijn 
In deze module komt de interdisciplinaire 
samenwerking aan bod. In eerste instan-
tie met de cliënt en zijn omgeving maar 
ook met alle professionele hulpverleners. 
Hoe kan deze samenwerking zo optimaal 
mogelijk verlopen in het belang van de 
cliënt? Wat zijn methodieken die hierbij 
van toepassing zijn? 
 
OPO 4    – 5SP - Interdisciplinair werken: 
aan de slag in en met complexe situa-
ties 
In deze laatste module komen de inzich-
ten uit de voorgaande OPO’s samen en 
gaan we concreet aan de slag. Diep-
gaande interdisciplinaire samenwerking 
rond complexe cliëntsituaties komt aan 
bod. Aan de hand van casuïstiek werken 
we complexe cliëntsituaties interdiscipli-
nair uit. We houden hierbij rekening met 
de geziene kaders, theorieën en metho-
dieken uit de andere 3 OPO’s. 
 
OPO 4 is enkel toegankelijk voor wie het 
geheel (OPO 1-2-3) volgt omwille van 
interactieve toepassing uit de andere 
OPO’s.

Praktische informatie

Data:
• OPO 1: 21, 28 november, 5, 12, 19 decem-

ber 2022
• OPO 2: 16, 23, 30 januari, 6, 13 februari 

2023
• OPO 3: 27 februari, 6, 13, 20, 27 maart 

2023
•  OPO 4: 17, 24 april, 8, 15, 22 mei 2023
De lessen vinden telkens plaats op 
maandagen van 9 u. tot 17 u.
Data onder voorbehoud van wijzigingen. 

Kostprijs
€ 1450 voor het volledige postgraduaat  
€ 400 voor 1 module van 5 studiepunten 
Alle cursusmateriaal is online beschikbaar. 
Dit postgraduaat komt in aanmerking 
voor de KMO portefeuille. 

Inschrijven
Je kan tot 14 november 2022 inschrijven 
via Eerste lijn | Vives gezondheidszorg 
(viveshealthcareschool.be) 
Met je inschrijving verklaar je je akkoord 
met de inschrijvings-, annulerings- en 
betalingsvoorwaarden zoals vermeld op 
de website.

Getuigschrift
Als je slaagt voor 20 studiepunten ont-
vang je een getuigschrift van postgra-
duaat. Wie afzonderlijke OPO’s volgt en 
deelneemt aan het examen, krijgt een 
aanwezigheidsattest. 

Annulering 
De organisatie kan beslissen de opleiding 
niet te laten plaatsvinden bij onvoldoen-
de inschrijvingen.



Interesse?
Scan de QR-code en ontdek alles 
over dit postgraduaat.

viveshealthcareschool.be

meer info

Annelies De Langhe
Vives Health Care School  
Tel. 056 26 41 10
annelies.delanghe@vives.be

Veerle Dekocker 
Studiegebieddirecteur  
sociaal-agogisch werk
Tel.  056 27 05 80
veerle.dekocker@vives.be

Inhoudelijk coördinatoren:
Heidi Detailleur                  
Studiegebied sociaal-agogisch werk 
Heidi.detailleur@vives.be

Rebecca Thys
Studiegebied sociaal-agogisch werk 
Rebecca.thys@vives.be

Fien Hauspie 
Studiegebied gezondheidszorg 
fien.hauspie@vives.be


