
DE JOB VAN JE LEVEN

in de thuiszorg
in een bedrijf
in een algemeen of universitair
ziekenhuis
in de geestelijke gezondheidszorg
in een groepspraktijk
als zorgondernemer
...

Professionele bachelor Verpleegkunde > Mechelen

SUPERHELD MET WITTE CAPE
Mensenhelpen is jouw motivatie.
Bovendien heb je interesse in wetenschap en gezondheid.
Je leert redeneren, handelen en communicerenals verpleegkundige. Wetenschap en sociale
vaardigheden staancentraal. Je ontdekt deverschillende domeinen in de gezondheids- en
welzijnssector.
In hetPersoonlijk en Professioneel groeiProject (Tri-P) bekijk jesamen met je coach waar je
interesses en sterktes liggen.
Jeoefent eerst in de virtuele wereld in hethightech skillslab.
In het derde en vierde jaarspeeltstagehet belangrijkste onderdeel.
Je kiestvoor thuiszorgof een plek inhetziekenhuis.Ook inbedrijvenzoeken ze
verpleegkundigen.Of ga alszelfstandige aan de slag.
Doe ervaring opals volwaardig zorgmedewerker in een leerzorgcentrum
ofkies voor eenbuitenlandse stage of de International Nursing Track (INT).
De zorgsector heeftgrotenood aan verpleegkundigen.
Al aan het werk en ga je voor een tweede carrière in de zorg? Vanaf 2021 kan je een opleiding tot verpleegkundige volgen mét een
arbeidscontract. Je leest er alles over op deze website.
Ben je een student uit Nederland? Dan is deze informatie belangrijk voor jou.

Verpleegkunde

PRAKTIJK IN EEN HIGH-TECH
LABO

In een oefenlabo met immersive room,
VR-technologie en levensechte
poppen doe je veilig en toch
realistisch ervaring op. Innovatie en
technologie ten dienste van mens en
leerkansen. Patiëntveiligheid en
studentveiligheid zijn immers van
groot belang.

GEEF KLEUR AAN JOUW
TRAJECT!

Communicatief talent,
verpleegtechnisch gepassioneerd,
zorgondernemer… we hebben een
aanbod dat aansluit bij jouw troeven
en groeipotentieel. Jij stippelt jouw
parcours uit. Een persoonlijke coach
ondersteunt bij de keuzes die je
maakt.

VLOT UIT DE STARTBLOKKEN

We zorgen voor een ideale mix voor
een stevige start met
introductiedagen, een ouderavond en
een heuse zomercursus voor wie de
basis van (verpleegkundig) rekenen,
leren leren, (bio)chemie en biologie
wil opfrissen.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-vpk-me

Charlotte
Ambassadeur
+32 15 36 92 60
charlotte@thomasmore.be

fb.com/VerpleegkundeEnVroedkunde.ThomasMoreBE/

Campus De Vest
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

#wearemechelen

thomasmore.be/devest

https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/34162/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-kiesvoordezorg-info-voor-de-kandidaat-werknemer
https://www.thomasmore.be/studenten-uit-nederland
https://www.zotvanzorg.be/hz-immersive/
https://youtu.be/L5K8logw9Z8
http://www.thomasmore.be/ba-vpk-me
https://www.facebook.com/VerpleegkundeEnVroedkunde.ThomasMoreBE/
https://thomasmore.be/devest


OPBOUW

Fase 1 | Met biomedische, psychosociale en verpleegkundige wetenschappen leg je een stevige basis. Stages en vaardigheidslessen dagen je uit
om je eerste stappen in de praktijk te zetten.

Fase 2 | Steeds meer van je tijd gaat naar stages en praktijk. Je leert je kennis te gebruiken om als verpleegkundige te denken en te handelen. En
met keuzevakken geef jij kleur aan je studieparcours.

Fase 3 | Bijna de helft van je studiepunten zijn nu gekoppeld aan leerkansen buiten de school. Je ervaart op stage wat het is om in alle aspecten
verpleegkundige te zijn. In de lessen staat verdiepende kennis centraal.

Fase 4 | In les en stage ligt de focus nu op verdiepen in jouw interesses en specialistische kennis op doen. Je ervaring en kennis worden zo je
springplank naar de arbeidsmarkt.

Fase 1 2 3 4

VERPLEGINGSWETENSCHAPPEN

Theorie van de verpleegkunde 3

Verpleegkundige vaardigheden 7

Verpleegkundige diagnostiek en interventies 11 4 4

Evidence based nursing 3 3

Module ouderen 2

Module kinderen 2

Module somatische gezondheidszorg 1.5

Module geestelijke gezondheidszorg 3 3

Module sociale gezondheidszorg 3

Module chronische zorg 3

Module moeder en kind 3

Module transmurale zorg 3

Verpleegkundig management 3

Keuzevakken (verbredend) 3 3

Keuzevakken (verdiepend) 8

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Voedings- en dieetleer 3

Anatomie - fysiologie - pathologie 8 3

Microbiologie en hygiene 3

Fase 1 2 3 4

Psychopathologie 3

Module ouderen 2

Module kinderen 2

Module somatische gezondheidszorg 2.5

Klinisch redeneren 3

PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN

Inleiding tot de psychologie 3

Wijsbegeerte - ethiek - religie, zingeving en
levensbeschouwing 3 3 3

Preventie 3

Communicatie 3 3 3

Gezondheidspsychologie 3

Ontwikkelingspsychologie 3

Recht 3

E-health 3

INTEGRATIE

Tri-P 3 3 3 1

Stage 10 17 23 30

EBN-proof 6

Klinisch VPK redeneren 3

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.

“Als je denkt dat verpleegkunde iets voor jou is: doe het!” -
Venessa

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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