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Beste werkstudent van het verkort traject van HBO5/MBO4 verpleegkunde naar bachelor 
verpleegkunde  

 

Van harte welkom in de Bachelor Verpleegkunde in Turnhout!  

 

De verschillende manieren waarop je bachelor verpleegkundige kan worden, vind je op 
https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/verpleegkunde 

Je kan zien via de bovenstaande link dat als je een diploma verpleegkunde HBO5/MBO4 op zak 
hebt én je de opleiding als werkstudent wil volgen, dit een mogelijkheid is op campus Turnhout. 
Ik ben Hanne Caems, de coördinator van dit verkort werktraject in Turnhout.  

 

In dit document vind je de antwoorden van veel gestelde vragen. Als je nog andere vragen hebt 
of het onderstaande niet duidelijk is, twijfel dan niet om me te contacteren! Onderaan vind je 
mijn gegevens.  

  

1 Toelating brugtraject voor werkstudenten 

Als je een opleiding tot verpleegkundige hebt gevolgd op niveau 5 in België (HBO5, gegradueerde 
verpleegkundige, A2 verpleegkundige) of niveau 4 in Nederland (MBO4 verpleegkundige) kan je 
wellicht rechtstreeks instromen in het brugprogramma van 150 studiepunten.  

Om te starten in het brugprogramma voor werkenden heb je één van de bovenstaande diploma’s 
nodig, maar daarnaast moet je ook minimum 50% (=minimum 80u/maand) werken als 
verpleegkundige.  

Voldoe je niet aan deze twee voorwaarden, dan kan je niet starten in dit brugtraject, maar 
misschien wel in een ander traject. Informeer gerust bij ons naar de mogelijkheden!  

 

Alle onderstaande informatie gaat uit van een brugtraject als werkstudent. 

https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/verpleegkunde
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2 Studieduur, studiedagen en uurrooster 

• Op basis van je diploma verpleegkunde krijg je 90 studiepunten (SP) vrijstelling (dit is 
een EVK=eerder verworven kwalificatie) in de opleiding Bachelor Verpleegkunde. Dus in 
plaats van 240 SP dien je nog 150 SP te behalen. Dit is haalbaar in 3 academiejaren met 
1 lesdag per week als werkstudent. Indien je het traject op 2,5 jaar met 1 lesdag per 
week wil volbrengen, kan dit ook. Houd er dan wel rekening mee dat de belasting 
merkbaar zal verhogen bij deze keuze. Gezien werkstudenten een eigen verhaal hebben 
(al dan niet een gezin, bouwplannen, trouwplannen, zwanger,…) vinden we het belangrijk 
om op basis van jouw verhaal een traject op maat aan te bieden. We zullen je dus een 
voorstel doen van het meest passende traject voor jouw situatie als je info komt vragen.  

• Naast de EVK van jouw HBO/MBO verpleegkunde opleiding (en eventuele andere 
diploma’s, getuigschriften,…  dit zijn dan andere EVK’s) kan je ook een EVC-procedure 
starten. EVC staat voor eerder verworven competenties. Deze procedure is voor 
studenten die verwachten dat ze op basis van hun ervaring al bepaalde competenties 
hebben behaald en hiervoor een vrijstelling kunnen bekomen. Een EVK aanvraag is gratis, 
een EVC-procedure niet. Als je graag meer info wil rond eventuele vrijstellingen als 
gevolg van een EVC procedure kan je met de portfoliobegeleider contact opnemen, dit is 
Hanne Caems.  

• Het voltijds onderwijs wordt georganiseerd op 1 lesdag per opleidingsfase. Als je het niet 
ziet zitten om de opleiding voltijds te doorlopen, maken we deze op maat voor jou. Vraag 
gerust naar de mogelijkheden! 

• We wijken in principe niet af van onze ene lesdag. Door overmacht (bv. ziekte van een 
docent, een arts die moet opereren tijdens zijn geplande les,…) is dit soms wel nodig. We 
zullen er steeds voor zorgen dat alle studenten de nodige info nadien kunnen raadplegen 
ook al kan je niet komen naar een eventuele vervangles. Als we op voorhand weten dat 
iemand niet op de ene lesdag kan lesgeven communiceren we dit zo snel mogelijk zodat 
je hiermee kan rekening houden in je planning. Maar weet dat we op één lesdag per week 
inzetten.  
Daaraan gekoppeld: gezien we van 5 lesdagen (bij de reguliere opleiding) naar 1 lesdag 
gaan bij de brugopleiding, wil dit ook zeggen dat er naast de ene lesdag zelfstudie bij de 
opleiding hoort. Dit is iets heel belangrijk om mee rekening te houden! 

• Instappen in de opleiding kan zowel in september als in februari. Bij een start in februari 
zal de looptijd van de opleiding wel verlengen.  

• Nog meegeven dat in het hoger onderwijs geen absenties worden opgenomen, maar we 
studenten wel aanraden om de lessen te volgen en zeker de praktijksessies. 

3 Examenplanning 

De lesplanning zal in het begin van het academiejaar voor het hele academiejaar worden 
meegegeven. De examenplanning kan pas gemaakt worden als we weten welke studenten welk 
examens willen afleggen. Deze planning kan dus niet vooraf gemaakt worden. Wel garanderen we 
dat deze planning 5 weken voor aanvang van de examens definitief is, zodat jullie dit nog met je 
werkgever kunnen opnemen.  

De examens worden niet op je ene lesdag gepland, maar in een periode. Alle examens op één 
lesdag plannen is niet haalbaar voor jullie om te studeren. Dus om je slaagkansen te vergroten 
spreiden we de examens. De periode van de examens is al wel gekend van het begin van het 
academiejaar en kan je dus alvast communiceren naar je werkgever (zie jaarplan). 

4 Stageplanning 

Wat zeer specifiek is aan het brugprogramma is het “stage-gegeven”. In een reguliere opleiding 
moet je stage lopen. Als je naast je diploma ook werkt (min 50% als verpleegkundige) stap je in 
het werkplekleren. Je zal dus opdrachten maken met je eigen werkplek als achtergrond en zo 
jouw bachelor competenties aantonen. Voor de niet werkende student zullen we natuurlijk wel 
een stageplaats zoeken. 

Als je als werkstudent graag een internationale stage wil lopen, zullen we dit zeker samen met je 
bekijken. We willen jou namelijk al de kansen bieden die we kunnen tijdens deze opleiding.  
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5 Kosten 

Naar kosten toe moet je rekening houden met het inschrijvingsgeld en de kosten van eventuele 
cursussen en boeken. Als je werknemer bent, bespreek dan zeker ook de financiële en eventuele 
andere tegemoetkomingen, zoals educatief verlof, met je werkgever. Daarnaast raden we je aan 
om bij de VDAB na te vragen of je recht hebt op opleidingscheques. Dit laatste is enkel voor 
Belgische werknemers.  

Je kan bij eventuele financiële vragen of problemen contact opnemen met 
stip.turnhout@thomasmore.be. Ook kunnen zij bv. indien nodig een afbetalingsplan voor je 
opstellen. 

Op de website vind je ook de hoeveelheid van het inschrijvingsgeld: 
https://www.thomasmore.be/het-studiegeld-voor-bacheloropleidingen 

6 Op je eigen tempo? 

Omdat het brugprogramma een pittig traject is, willen we zeker aan studenten met een gezin 
en/of een voltijdse baan, adviseren om de opleiding te spreiden. Je kunt je programma volledig 
op jouw maat samenstellen, naargelang je mogelijkheden.  

7 Hoe inschrijven? 

Om te weten voor welk traject je in aanmerking komt, kan je best even nakijken of je voldoet 
aan de inschrijfvoorwaarden om een bachelor in de verpleegkunde te kunnen starten. 
De toelatingsvoorwaarden en de manier waarop je je kan inschrijven kan je hier vinden: 
https://www.thomasmore.be/inschrijven  

8 Extra info en contact 

Extra info kan je vinden op onze website:  

https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/verpleegkunde/verpleegkunde-
verkort-traject/verpleegkunde-voor-werkende-hbo5mbo4-verpleegkundigen/turnhout 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Aarzel niet ons te contacteren!  

 

Hopelijk tot binnenkort! 

 

Sophie Vosters 

sophie.vosters @thomasmore.be 
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