
DE JOB VAN JE LEVEN

Ziekenhuisafdeling: kraamafdeling,
verloskamer, neonatologie,
gynaecologie, fertiliteit, raadpleging,...
Consultatiebureau Kind & Gezin
(opvolging van de groei en
ontwikkeling van de baby)
Als zelfstandige vroedvrouw (solo of
in een groepspraktijk): raadpleging en
begeleiding tijdens zwangerschap,
bevalling thuis of in het ziekenhuis,
kraamzorg aan huis en
borstvoedingsbegeleiding
Vertegenwoordiger in medische en
farmacologische sector
Lesgever in onderwijs

Professionele bachelor Vroedkunde > voor bachelors Verpleegkunde > Lier

AAN DE WIEG VAN NIEUW LEVEN
Ben jebachelor Verpleegkunde (België) of HBO-verpleegkundige (Nederland)?
Dan kan je rechtstreeks instromen in dit brugprogramma van 120 studiepunten.
Dankzij je diploma krijg je 60 studiepuntenvrijstellingen (EVK).
Zo kan je na 2 jaar af studeren als vroedvrouw.
Wil je blijven werken of combineer je de studie met een gezin, dan volg je de opleiding best
deeltijds in een ‘traject’ op maat.
We garanderen 100% begeleiding en persoonlijke aandacht.
Wij hechten veel belang aan het opleiden van bekwame, warme vroedvrouwen.
Wij zorgen voor onze studenten, zodat zij straks goed zorg dragen voor hun cliënten.
Ben je een student uit Nederland? Dan is deze informatie belangrijk voor jou.

Vroedkunde in verkort traject voor bachelors
Verpleegkunde

HIGHTECH SKILLSLABS

De gesofisticeerde bevallingsrobot
Victoria staat op het punt om te
bevallen. Beleef het vanop de eerste
rij en leer op een veilige manier alle
kneepjes van het vak. Ontmoet ook
onze hoogtechnologische
reanimatiebabyrobot Danny. Met
levensechte geluiden, een huid die
van kleur kan veranderen en nog
zoveel meer, is dit praktijk op z’n best!

INNOVATIEF
ONDERWIJSCONCEPT

Je volgt drie dagen theorie
en praktijk. De twee overige
weekdagen zijn voorbereidings- en
verwerkingsdagen. Deze
wisselwerking zorgt voor een
evenwicht tussen studietijd
en leerrendement. Bij de laatste
kwaliteitsbeoordeling werd dit
concept door een externe commissie
enorm gesmaakt.

BIJ ONS BEN JE GEEN NUMMER!

Tijdens je opleiding en je stages kan
je rekenen op een enthousiast
docententeam. Lessen gaan frequent
door in kleine groepen waar nodige
actieve inbreng en interactie verwacht
wordt.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-vk-ws-vb-vpk-li

Cathrien Corthals & Greet Jorissen
Coördinatoren

coordinatoren.vroedkunde.lier@thomasmore.be

fb.com/VerpleegkundeEnVroedkunde.ThomasMoreBE

Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier

#wearelier

thomasmore.be/lier

https://www.thomasmore.be/studenten-uit-nederland
https://www.youtube.com/watch?v=LVdtNGcesh0
https://youtu.be/Jp4UZHY0ul0
https://www.youtube.com/watch?v=hjiTK9_N0JA&feature=youtu.be
http://thomasmore.be/ba-vk-ws-vb-vpk-li
https://www.facebook.com/VerpleegkundeEnVroedkunde.ThomasMoreBE
https://thomasmore.be/lier


OPBOUW

Fase 2 | Je sluit aan bij de studenten fase 2 van het reguliere programma. Voor de meeste verloskundige vakken uit fase 1 voorzien we begeleide
zelfstudie. Jouw verloskamerstage vindt plaats in semester 2 zodat je de tijd krijgt om je voor te bereiden op het zelfstandig begeleiden van
bevallingen.

Fase 3 | De nadruk ligt op maximaal ervaring opdoen op stage. Tijdens scenariotrainingen met de geboorterobot leer je in team werken en
gepast reageren op acute situaties.

Fase 2 3

PRENATALE ZORG

Fysiologische zwangerschap (VR-Brug) 3

Genetica en embryologie 3

Verloskundige zorg in de tweede lijn: prenataal 3

INTRA- EN POSTPARTALE ZORG

Fysiologisch postpartum (VR-Brug) 3

Fysiologische baring (VR-Brug) 4

Neonatologie 3

Verloskundige zorg in de tweede lijn: intra- en
postpartaal (VR-Brug) 4

Laagrisico-neonatologie 3

Verloskundige zorg in de eerste lijn 4

Verloskundige zorg in de eerste en tweede lijn 5

Hoogrisico-neonatologie 3

GESPECIALISEERDE ZORG IN DE VERSCHILLENDE
LEVENSFASEN VAN DE VROUW

Gynaecologie 3

Periconceptionele zorg 5

Fase 2 3

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Gespecialiseerde toegepaste farmacologie 3

PSYCHOSOCIAAL-AGOGISCHE LIJN

Omgaan met de cliënt in zijn context (VR-Brug) 3

Omgaan met het team 4

ONTWIKKELINGSLIJN

Persoonlijke ontwikkeling in de professie: verdieping 3

Persoonlijke ontwikkeling in de professie: integratie 5

INTEGRATIELIJN

Klinisch onderwijs (VR-2) 11

Klinisch onderwijs (VR-2) Verloskamer 10

Klinisch onderwijs (VR-3) 11

Klinisch onderwijs (VR-3) Verloskamer 13

Bachelorproef 5

Keuzevak 6

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.

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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