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Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? 
Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. 

 
Hebben jullie vast een programma voor deeltijdse studenten? 
We hebben geen aangepast programma voor deeltijdse studenten aangezien wij steeds een 
individueel aangepast programma opmaken in samenspraak met de student. Sommige 
studenten combineren het studeren namelijk met werk en / of een gezin. Sommige studenten 
hebben al een vooropleiding gedaan waardoor ze in aanmerking komen voor vrijstellingen, 
enzovoort. Het ideale traject van een (deeltijds) student is dus steeds afhankelijk van de 
situatie, en kan bovendien per academiejaar wijzigen, vb. bij opgroeiende kinderen, minder / 
meer gaan werken, enzovoort, en dat kan: het individuele studietraject wordt per 
academiejaar vastgelegd. 

Het deeltijds studeren kan gaan van enkele studiepunten opnemen tot bijna het 
volledig pakket. In een persoonlijk afspraak bekijkt de opleidingscoördinator samen met 
jou jouw persoonlijke situatie en bespreekt zij de mogelijkheden in verband met onze 
opleiding. 

 
Hoelang duurt het deeltijds programma? 
Een deeltijdse inschrijving kan variëren van enkele studiepunten opnemen tot bijna het 
volledig pakket van een bepaalde opleidingsfase. Alle opleidingsonderdelen, stages, … 
moeten uiteindelijk worden behaald om te kunnen afstuderen, zoals ook andere studenten 
dat moeten, maar ze worden in een deeltijds programma gespreid over langere tijd om de 
combinatie van de opleiding met een gezin en / of job haalbaar te maken. De totale duur van 
de opleiding in een deeltijds traject zal, door het spreiden, dus ook sowieso langer zijn dan 3 
jaar, vb. 3.5 jaar, 4 jaar, 4.5 jaar, … Er is in principe geen maximale spreiding van de opleiding. 

 

Hoe zit het met lesdagen en lesuren voor de deeltijdse studenten? 
Het lesrooster is van bij de start van het academiejaar gekend voor het gehele jaar (onder 
voorbehoud van wijzigingen wegens overmacht, vb. ziekte van een docent, enzovoort). De 
vakken hebben geen vaste dag of uur. Afhankelijk van welke vakken je opneemt zal jouw 
individuele lesrooster meer of minder gevuld zijn. Deeltijdse studenten volgen dus het 
lesrooster van de voltijdse studenten voor die vakken die zij tezamen opnemen. Het is 
bijgevolg mogelijk dat je de ene week elke dag 2u les hebt en de volgende week maar 1 dag 
les hebt van 6u. Sowieso mag je er niet op rekenen dat alle lessen van de vakken waar je voor 
bent ingeschreven, op 1 of 2 dagen zouden georganiseerd zijn, want dat zal sowieso niet het 
geval zijn. 
 
 
 
 
 



Deeltijdse studenten lopen elk hun eigen traject waardoor er geen apart lesrooster is voor 
hen. Zij volgen het lesrooster van de voltijdse studenten voor die vakken die zij tezamen 
opnemen. 
Het is mogelijk dat je de ene week elke dag 2u les hebt en de volgende week maar 1 dag 
les hebt van 6u ongeacht hoeveel vakken je opneemt. 
 

Deeltijds en zelfstudie? 
De opleiding betreft een bacheloropleiding, dus hoger onderwijs. Dat houdt in dat in 
principe er geen aanwezigheidsplicht geldt voor de lessen (hierop zijn een aantal 
uitzonderingen, maar dit betreffen een beperkt aantal contacturen, en deze data zijn ruim 
op voorhand gekend). Als je de lessen niet volgt, zal je het examen moeten behalen via 
zelfstudie (opgelet: voor vaardigheidslessen ligt dit moeilijker!).  
 
Zelfstudie is voor veel deeltijdse studenten een goed alternatief, maar vraagt wel wat 
discipline en de kans op slagen is zeker mede afhankelijk van jouw specifieke situatie. De 
haalbaarheid van zelfstudie hangt van veel factoren af zoals je werk, je gezin, hoe goed je 
bent in zelfstudie, welke voorkennis je al of niet hebt, enzovoort. 

 

Ik werk en / of heb een gezin, wat is haalbaar in combinatie met de studie? 
De opleiding bestaat in totaal uit 180 studiepunten, nl. 3 jaren van elk 60 studiepunten. 
Studiepunten zeggen iets over de zwaarte van een opleiding en van een bepaald vak, 
hierover zijn Europese, wettelijke afspraken, waar wij ons als school moeten aan houden. 
 
In principe moet je rekenen dat 60 studiepunten (=voltijds studeren) overeen komt met 
voltijds werken. Dus wanneer je gemiddeld 20u/week werkt en combineert met de 
opleiding zou je je eigenlijk ook moeten beperken tot 30 studiepunten opnemen. Dit geldt 
ook voor de combinatie met een gezin. 

 

Deeltijds en stages? 
Als je klinisch onderwijs opneemt en dus stage gaat lopen moet je er wel rekening mee 
houden dat je de stageperiode niet halftijds kan doen. 
 
Studenten behalen hun competenties niet wanneer ze maar af en toe per week op stage 
komen ook al doen ze op termijn evenveel uren als een voltijdse student. Een stageperiode 
van 4 weken spreiden over 6 weken lukt nog net wel maar een periode van 4 weken 
spreiden over 8 weken is niet efficiënt en beperkt heel erg je kans op slagen voor de te 
behalen competenties. Als je deeltijds start zal je steeds met de theoretische 
opleidingsonderdelen starten. Doorgaans gaan de deeltijdse studenten pas in hun volgend 
academiejaar klinisch onderwijs opnemen omdat ze eerst de theorie moeten gekregen 
hebben. Klinisch onderwijs omvat trouwens meer dan enkel stage, en binnen klinisch 
onderwijs zijn er wel enkele verplichte activiteiten op school. 
 
 
 
 
 
 



Deeltijds en financieel? 
Per inschrijvingsjaar betaal je een administratieve kost van +/- 230 euro (prijs academiejaar 
2015-2016). Van zodra jouw individueel studietraject wordt goedgekeurd krijg je nog een 
rekening die gebaseerd is op het aantal opgenomen studiepunten x een vast prijs per 
studiepunt (voor academiejaar 2015-2016 is dit 11 euro/ studiepunt). Voor dit bedrag mag 
je de lessen volgen en aan de examens deelnemen (2 examenkansen per inschrijving, nl. 
januari / juni voor de 1ste examenkans, en augustus voor een eventueel herexamen). 
Bovenop deze kosten moet je nog rekening houden met het aankopen van cursusmateriaal 
(boeken-cursussen- oefenpakket-…). Boeken kan je eventueel 2de hands aankopen. 
Cursussen zijn beschikbaar in de bookshop en op het digitaal leerplatform. 
 

Kan ik vrijstellingen aanvragen op basis van eerdere opleiding (en) of eerder verworven 
competenties? 
Ja, dit kan. Hiervoor dien je een portfolio op te maken. Alle informatie hierover kan te 
terugvinden op volgende website: http://www.thomasmore.be/vroedkunde/start-
academiejaar-vroedkunde- turnhout. 

Op de website : www.thomasmore.be/vroedkunde kan je de programma gids van onze 
opleiding terug vinden. Daarin kan je op de verschillende opleidingsonderdelen klikken om 
te kijken wat de inhouden, contacturen (en evaluatiemanieren) zijn per 
opleidingsonderdeel. Je kan de vergelijking maken tussen de reeds behaalde vakken in 
een vorige opleiding en onze vakken en op basis daarvan vrijstellingen aanvragen. Vergeet 
aan het portfolio niet de inhouden van de vakken die reeds hebt behaald en waarvoor je 
nu een vrijstelling vraagt toe te voegen in het portfolio. 

 
Worden deeltijdse studenten begeleid? 
Ja, er is sowieso voor elke student een trajectbegeleider (= een docent vanuit de opleiding) 
voorzien van de dag dat je bij ons start tot je afgestudeerd bent in de opleiding. Deze traject 
begeleider zal jou met raad en daad bijstaan om je studietraject te plannen, maar tevens ook 
bij persoonlijke problemen. Het is aan te raden als deeltijdse student om een buddy in de 
lesgroep aan te spreken die de opleiding wel voltijds volgt zodat je bij afwezigheid tijdens de 
lessen op de hoogte blijft van afspraken, belangrijke leerstof en dergelijke meer. 

 
Meer info? 

Kom naar onze info dagen en open campus dagen (data te raadplegen op de website van 
Thomas More). Eveneens kan je tijdens de openlesdagen al eens een les meevolgen. 
Inschrijven via de website van Thomas More. Wens je graag een persoonlijk gesprek om 
jouw opties te bespreken, maak dan gerust een afspraak met onze opleidingscoördinator: 
caroline.deceuninck@thomasmore.be. Graag eens een les bijwonen binnen onze opleiding? 
Schrijf je dan in voor een openlesdag via de website van Thomas More. 

Voor een volledig aanbod van openlessen 2017-2018 kan je terecht op 
http://openles.thomasmore.be. 
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