2019 - 2020

Bachelor Verpleegkunde in avondonderwijs - VIA
Mechelen

Het VIA-traject is zo georganiseerd dat je de
studie kunt combineren met werk en gezin.
Voor het inoefenen van vaardigheden kun je
terecht in het skillslab.
De les- en examenmomenten worden tijdig
bekend gemaakt zodat je ruimte hebt om te
plannen.
Een goede studiediscipline is belangrijk,
maar je staat er niet alleen voor. Een stevige
trajectbegeleiding, ruimte voor persoonlijke
contacten en aandacht voor digitale
communicatie helpen je op weg.

zelfstandig of samen met enkele medestudenten
aan de slag om wat je weet ook om te zetten in
vaardigheden die je echt in de vingers hebt. Verplegen
doe je immers met je hoofd, je hart én je handen.

DOELGROEP

Fase 3 en 4
Het tweede blok van 4 semesters wordt een intensieve
jobtraining. De belangrijkste investering van je tijd gaat
naar stage, met in de laatste fase een contractstage.

•

•

Je hebt een Diploma Secundair Onderwijs of je hebt met
succes een toelatingsproef hoger onderwijs afgelegd.
Je interesse in de zorg motiveert je om een ambitieus
studieplan aan te vatten.
Met een master- of bachelordiploma kom je in
aanmerking voor eerder verworven kwalificaties (evk). De
trajectbegeleider geeft je meer info over deze vrijstellingen
en je aangepast traject.

DUUR EN OPBOUW
•
•
•

Fase 1 en 2
De eerste vier semesters van de opleiding focussen
op kennis en vaardigheidsontwikkeling en een
kennismaking met het werkveld.

Het traject is zo georganiseerd dat je de studie kunt
combineren met werk en gezin.
PROFESSIONELE BONUS
•
•

SKILLSLAB

•

Omdat weten en doen wel wat anders is, krijg je ruime
oefenkansen in het skillslab. Een goed uitgerust oefenlokaal
en de immersive room staan ter beschikking op onze campus.
Je hoeft zelfs je verbeelding niet meer te gebruiken om in
een levensechte oefensetting terecht te komen. Je gaat

4 academiejaren, 8 semesters
Les op dinsdag- en donderdagavond
Bijkomende oefenmogelijkheden op avonduren

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Opleidingscheques
Attest zorgkundige: na de eerste fase van de
opleiding voldoe je aan de vereisten voor aanvraag
van een attest zorgkundige. Je hebt het hiervoor
vereiste kennis- en vaardigheidsniveau bereikt.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-vpk-via

Contact
Charlotte
Ambassadeur verpleegkunde Mechelen
+ 32 (0)15 369 260
charlotte@thomasmore.be

Campus De Vest Mechelen
Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen

GEEF JEZELF KLEUR

FASE

1

2

3

4

Kleur je eigen verpleegkundig profiel door het samenstellen van jouw unieke mix van kennis, vaardigheid en ervaring. Ontplooi
jezelf en gebruik je troeven.

KIJK BREED

x

x

Keuzevakken die je blik verruimen: medisch Engels, seksuele gezondheid, Campus Cosmos,
maatschappelijke beroepsprofilering, inclusie, …

ZOOM IN

x

Kiezen voor verdiepende kennis in functie van jouw interesses: bv. gespecialiseerde zorgen, pediatrie, beleid,
geestelijke gezondheidszorg ...

TRI-P: PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL GROEIPROJECT

x

x

x

x

In je Persoonlijk- en Professioneel groei-Project ga je aan de slag in concrete projecten. Je wordt uitgedaagd om te tonen wat je
kunt en te groeien waar het kan. Je studeert verpleegkunde, maar je wordt ook verpleegkundige.

STAGE

6 weken

3 weken

21 weken

BASIS

X

X

X

PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN
Communicatie, Psychologie, Preventie, Gezondheidspromotie, E-health, Wijsbegeerte, Recht

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Anatomie, fysiologie en pathologie, Geriatrische, pediatrische en psychopathologie, Voedings- en dieetleer,
Microbiologie en hygiëne

VERPLEGINGSWETENSCHAPPEN
Verpleegkundige diagnostiek en interventies, Verpleegkundige vaardigheden, Wetenschappelijk onderzoek,
Klinisch verpleegkundig redeneren, Verpleegkundig management, Theorie van de verpleegkunde, Geriatrische,
pediatrische, psychiatrische en sociale verpleegkunde

BACHELORPROOF

28 weken

