
DE JOB VAN JE LEVEN

Kind en Gezin
Centra voor leerlingenbegeleiding
Kinder- en jeugdpsychiatrie
PAAZ
Jongerencentra
Bijzondere jeugdzorg
Voorzieningen voor kinderen en
jongeren met een mentale beperking
Scholen voor buitengewoon
onderwijs
Respijtzorg

Postgraduaat verbonden aan de professionele bachelor Verpleegkunde > Turnhout

Jij bent eenverpleegkundige met een hartvoorkinderen.
Je wil wil meer weten over de psychosociale aspecten en over de zorg die kinderen nodig
hebben in de geestelijke gezondheidszorg.
Tijdens deze studieverdiep je je in de brede problematiek van de geestelijke
gezondheidszorg voor het kind namelijk in gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.
Je leertpraktische vaardigheden om (begeleidende) hulp te kunnen bieden aan deze
kinderen.
Je besteedt veel aandacht aan communicatie en inzicht verwerven in de zorg voor deze
kinderen.
Je bent een teamplayer in het multidisciplinaire team, je communiceert vlot met elke partner
en werkt samen aan het gemeenschappelijke doel.
Verwacht je aan door jou voorbereide theoretische en vaardigheidslessen, met daarnaast
interactieve lessen casuïstiek en actuele thema’s.
Je loopt een stage van 2.5 weken in de kinder- en jeugdpsychiatrie, moeder/kind
afdelingen, preventieve diensten, jeugdhulp, gehandicaptensector, revalidatiecentra,
gespecialiseerde kinderdagverblijven, ... Dit kan ook jouw eigen werkplaats zijn.
Deze opleiding duurtéén jaar.
Je volgtelke 2 weken les opvrijdag.
Na je studiekan je onder meeraan de slag op een kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling, in de bijzondere jeugdzorg, een revalidatiecentrum,
een preventieve dienst, ….
In combinatie met de postgraduaten ‘Neonatologie’ en ‘Gespecialiseerde Verpleegkundige in de Chronische en Intensieve Zorg voor het Kind’ kan
je als verpleegkundige je bijzondere beroepstitel aanvragen.

Psychosociale Aspecten en Geestelijke
Gezondheidszorg voor het kind

GEEN WERKERVARING VEREIST

Je bent bij ons ook welkom als je je
eerste stappen in de wereld zet van
het kind met psychische en
psychosociale problemen en het kind
met een beperking.

INHOUDELIJKE EXPERTISE

Zowel docenten uit het werkveld als
deskundigen uit de opleiding zorgen
voor kwalitatieve en up-to-date
lesinhouden.

WORD SPECIALIST IN DIT
DOMEIN

In combinatie met de postgraduaten
‘Neonatologie’ en ‘Gespecialiseerde
Verpleegkundige in de Chronische en
Intensieve Zorg voor het Kind’ kan je
je bijzondere beroepstitelaanvragen.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/pg-ggz-k-tu

Ilse Van Gorp
Opleidingscoördinator Turnhout
+32 (0)14 74 03 11
ilse.vangorp@thomasmore.be

fb.com/VerpleegkundeEnVroedkunde.ThomasMoreBE

Campus Turnhout
Campus Blairon 800 - 2300 Turnhout

#weareturnhout

thomasmore.be/turnhout

https://thmc-pdf.appnovation.nl/opleidingen/postgraduaat/neonatologie
https://thmc-pdf.appnovation.nl/opleidingen/postgraduaat/gespecialiseerde-verpleegkundige-de-chronische-en-intensieve-zorg-voor
https://thmc-pdf.appnovation.nl/opleidingen/postgraduaat/neonatologie-0
https://thmc-pdf.appnovation.nl/opleidingen/postgraduaat/gespecialiseerde-verpleegkundige-de-chronische-en-intensieve-zorg-voor-0
https://thmc-pdf.appnovation.nl/opleidingen/postgraduaat/gespecialiseerde-verpleegkundige-de-chronische-en-intensieve-zorg-voor-0
https://thmc-pdf.appnovation.nl/opleidingen/postgraduaat/gespecialiseerde-verpleegkundige-de-chronische-en-intensieve-zorg-voor-0
https://www.thomasmore.be/pg-ggz-k-tu
https://www.facebook.com/VerpleegkundeEnVroedkunde.ThomasMoreBE
https://thomasmore.be/turnhout


OPBOUW

In het eerste semester volg je 2 OPO’s met betrekking het kind met psychische problemen en het kind met een beperking. In het tweede semester
volg je 1 OPO met betrekking het kind met psychosociale problemen.

De lessen vinden over het algemeen plaats op de campus in Turnhout. Uitzonderlijk kan er ook een les doorgaan in één van de instellingen voor
kinderen.
Sommige lessen worden via afstandsonderwijs gegeven.
Afspraken of overleg rond stage heeft plaats op de campus van inschrijving (Lier of Turnhout).

De lessen gaan door op vrijdag (om de 2 weken) van 9.00 tot 18.00 uur.

Fase 1 2

Het Kind met Pscychische Problemen 5

Fase 1 2

Het Kind met een Beperking 5

Het Kind met Pscychosociale Problemen 5

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

BIJZONDERE BEROEPSTITEL PEDIATRIE EN NEONATOLOGIE

Verpleegkundigen die de bijzondere beroepstitel willen behalen kunnen de combinatie maken van deze nieuwe postgraduaten:

Neonatologie
Gespecialiseerde Verpleegkundige in de Chronische en Intensieve Zorg voor Kinderen
Psychosociale Aspecten en Geestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open
lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken
en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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