Beste student
Je bent aan onze hogeschool ingeschreven voor het academiejaar 2019-2020.
We heten je van harte welkom!
Het academiejaar start op maandag 16 september 2019.
Om de start van het academiejaar vlot te laten verlopen, voorzien we een basecamp voor de verschillende
opleidingen. Hieronder vind je data waarop iedereen verwacht wordt.

Overzicht onthaaldagen academiejaar – 2019-2020
We verwachten de volgende groepen op de volgende dagen:

Bachelor verpleegkunde:
Maandag 16 september 2019, 9.00u – 17.00u
Brugstudenten verpleegkunde (niet werkend):
Maandag 16 september 2019, 9.00u – 17.00u
Brugstudenten verpleegkunde (werkend):
Maandag 16 september 2019, 9.00u – 17.00u
Brugstudenten verpleegkunde (Vroedkunde):
Maandag 16 september 2019, 9.00u – 17.00u

Banaba en postgraduaten (alle studenten, NIET voor postgraduaat
Leiderschap in zorg en Palliatieve zorg)
Woensdag 11 september 2018, 9.00u – 17.00u

Basecamp campus Turnhout
Hieronder vind je alle uitleg die je nodig hebt om een vlotte start te nemen aan de opleidingen
verpleegkunde en vroedkunde op onze campus Thomas More te Turnhout.
Het onthaal van nieuwe studenten vinden we belangrijk aan onze opleidingen verpleegkunde en
vroedkunde te Turnhout. Je zal gedurende enkele jaren bij ons verblijven, en willen dan ook een goede
start maken. Het onthaal zal verzorgd worden door verschillende medewerkers uit onze opleidingen.
Wat staat er zoal te gebeuren op deze dagen?
•
•
•
•
•
•
•

gebruik digitale toepassingen: uurrooster, mail, studentenportaal,…
jaarplan (semester systeem, lesweken, stage, examens, vakantie)
jaarprogramma (curriculum)
trajectbegeleiding
faciliteiten voor studenten met functiebeperkingen, topsporters, anderstaligen
proefexamens
…

Specifieke informatie

Vrijstellingen aanvragen: Eerder verworven kwalificatie (EVK) – Diploma e.d.
Als je reeds studiepunten behaalde in het hoger onderwijs en op basis hiervan aanspraak wenst te maken
op vrijstellingen, moet je hiervoor een aanvraag indienen. Je kunt dit vooraf regelen of via de
opleidingsverantwoordelijke op de onthaaldagen. Je zorgt dat je vooraf al kopieën van de nodige
bewijsstukken (rapporten, creditbewijzen, diploma’s, inhoudstafels, ECTS-fiches…) in je bezit hebt.
Aanvragen zonder geldige bewijsstukken worden niet behandeld.
Meer info bij:
Verpleegkunde:

Evi Willemse, opleidingsmanager verpleegkunde
evi.willemse@thomasmore.be

Meer info bij:
Vroedkunde:

Caroline Deceuninck, opleidingsmanager vroedkunde
caroline.deceuninck@thomasmore.be

Een aanvraagformulier (EVK) kan je terugvinden op het document “vrijstellingen EVK 2019-2020".

Vrijstellingen aanvragen: Eerder verworven competenties (EVC) – Ervaringen e.d. - Portfolio
Ben je ingeschreven voor het brugprogramma bachelor verpleegkunde en kom je in aanmerking voor extra
vrijstellingen op basis van EVC (eerder verworven competenties), dan dien je o.a. een portfolio samen te
stellen, interview af te leggen,….
Voor meer informatie over de EVC procedure verpleegkunde, neem je contact op met de
portfoliobegeleider verpleegkunde: Hanne Caems, hanne.caems@thomasmore.be
Een aanvraagformulier (EVC) kan je terugvinden op het document “vrijstellingen EVK 2019-2020".

Studeren met een functiebeperking
Thomas More staat open voor studenten met een functiebeperking (rolstoelgebondenheid, dyslexie,
epilepsie, beperkingen van zicht of gehoor, CVS, autisme, psychische dysfunctie, …) en zal proberen de
student de nodige ondersteuning te bieden.
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De zorgcoördinator zoekt samen met je naar oplossingen voor de hindernissen die kunnen opduiken tijdens
het studietraject als gevolg van je functiebeperking. Voorwaarde is dat je jezelf aanmeldt. Dit kan je doen
door ofwel
•
(1) het aanvraagformulier op de website in te vullen. Dit aanvraagformulier is via de volgende link te
vinden: http://www.thomasmore.be/faciliteiten-studenten-met-functiebeperking.
• (2) ofwel mag je ook dit formulier volledig ingevuld in het postvakje van de zorgcoördinator bezorgen.
Meld je via één weg aan, dus ofwel via de wesbite ofwel via het formulier. De zorgcoördinator nodigt je
later uit om samen afspraken te maken.
Zorgcoördinator voor de opleiding verpleegkunde is Hanne Caems (hanne.caems@thomasmore.be)

Anderstaligen
Als Nederlands niet jouw moedertaal is, kijk je bij inschrijving na of je voldoet aan de taalvoorwaarden van
de opleiding. Als je faciliteiten wenst tijdens jouw opleiding als gevolg van jouw anderstaligheid, moet je
je aanmelden. Dit kan door het aanvraagformulier op de website in te vullen. Dit aanvraagformulier is via
de volgende link te vinden: http://www.thomasmore.be/faciliteiten-anderstaligen
Deze regeling geldt ook voor anderstaligen die reeds Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd.
De zorgcoördinator nodigt de student uit voor een afspraak.
Zorgcoördinator: Hanne Caems (hanne.caems@thomasmore.be)

Studiegeld - studiefinanciering - kindergeld
Voor alle informatie over studiegeld, studiebeurs en kindergeld verwijzen we graag naar onze website
(https://www.thomasmore.be). Bij ‘Inschrijvingen’ vind je daar alle benodigde informatie.

Boekenlijsten
De boekenlijsten worden in de loop van de maand juli gepubliceerd op de website. Je kan deze vinden bij
de informatie van onze opleidingen, onder het tabblad ‘Onthaal en start academiejaar’.
Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!
Thomas More , opleidingen gezondheidszorg, campus Turnhout
Campus Blairon 800
2300 Turnhout
Tel.: 014 80 61 01
Tot begin september!!
Koen Van den Bossche
Unit manager gezondheidszorg, campus Turnhout
Evi Willemse
Opleidingsmanager Verpleegkunde
Caroline Deceuninck
Opleidingsmanager Vroedkunde
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