2019 - 2020

Verpleegkunde - Verkort traject
voor niet-werkende HBO5- en MBO4-verpleegkundigen
Lier

VOLTIJDSE BRUGOPLEIDING
HBO5/MBO4-verpleegkundigen krijgen op
basis van EVK’s (eerder verworven kwalificaties)
90 studiepunten vrijstelling voor de bachelor
Verpleegkunde. Dit betekent dat ze nog
150 studiepunten moeten studeren om een
bachelordiploma Verpleegkunde te behalen.
Je volgt een voltijdse dagopleiding die
aansluit op je vooropleiding van HBO5/MBO4verpleegkundige. Zo kan je op een efficiënte
wijze aanvullende kennis verwerven.

JE BENT IN GOEDE HANDEN
In onze zorgcampus is iedereen uniek. En omdat
we kleinschalig zijn, krijgen we al snel zicht op
jouw ambitie. Samen stippelen we een realistisch
traject uit met keuzevakken en -stages, op maat
van je interesses. We zorgen tijdens lesweken
telkens voor een lesvrije dag voor een gezond
evenwicht tussen studietijd en leerrendement.
Twijfels over je studiemethode? Ga eens langs bij
je coach voor nuttige tips en tricks.

DOELGROEP
Je behaalde reeds een HBO5-diploma Verpleegkunde (of
gelijkgesteld) of een MBO4 Verpleegkunde in Nederland.
UURROOSTER

KOPLOPER IN INNOVATIE

Je volgt voltijds dagonderwijs en je kunt zo op 3 jaar
150 studiepunten opnemen.

Handen uit de mouwen! Als allround verpleeg
kundige moet je kunnen uitpakken met allerlei
skills. Onze ervaren docenten stomen je alvast
klaar voor het echte werk. En dat op een veilige
manier. Stap in onze hightech simulatieruimte,
beleef allerlei s cenario’s vanop de eerste rij en
leer de kneepjes van het vak tijdens rollenspelen
met levensechte r obots. Van een innovatieve
leeromgeving gesproken!

@WORK
•

•

•

Je liep reeds stage in je vooropleiding. Je wordt hierdoor
vrijgesteld voor een deel van de stages.
Je geeft mee vorm aan je stagetraject en je kan kiezen uit
een brede waaier aan settings.
Wil je een boeiende stage verder van huis?
Dan kan dit ook, tot in het buitenland toe.

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

Contact
Kristine Sels
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)14 56 44 55
kristine.sels@thomasmore.be

Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier
fb.com/wearelier
thomasmore.be/lier

PROGRAMMA (incl. studiepunten )
*

FASE

1

2

3

FASE

Anatomie en fysiologie

7

Acute zorg

Medische wetenschappen

6

ONDERZOEK EN KWALITEITSZORG

Microbiologie en infectiepreventie

3

Verpleegkunde/evidentie/onderzoek ...

Medische specialismen

5

VERPLEEGKUNDIGE LEERLIJN

Omgaan met diversiteit

Ouderenzorg

3

8

3

8

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
GEZONDHEIDSPROMOTIE/MENS & MAATSCHAPPIJ
3

8

6

3

3
3
3

Zorgethiek

3

ZORGLANDSCHAP

4

Mens en maatschappij

Eerstelijnsgezondheidszorg
8

MOEDER EN KIND

Neonatologie en pediatrie

6

FILOSOFIE, ETHIEK, RECHT

Filosofie, ethiek, recht

Geestelijke gezondheidszorg

Kinderverpleegkunde

3

PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN

3

OUDERENZORG

Zorg voor moeder en kind

2

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Omgaan met de cliënt

Chronische zorg

Gezondheidspromotie

1

ACUTE ZORG

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

3

STAGES
Nationaal/Internationaal

9

10

BACHELORPROOF

5

3
8

Contractstage (nationaal/internationaal)

30

Scenariotraining

3

Bachelorproef

9

KEUZEVAKKEN

6

8

Fase 2: CPR lesgeven, skillstraining medestudenten,
interculturele zorg, diabeteszorg, medisch Engels,
basisopleiding zorgclown, stralingsprotectie,
ondernemen in verpleegkunde
Fase 3: Ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, mens en
maatschappij, neonatologie en pediatrie, acute zorg

KLEIN MAAR FIJN
Welkom op Campus Lier, een knusse en
gezellige stek voor studenten. Hier is het al
zorg wat de klok slaat met de opleidingen
Verpleegkunde en Vroedkunde, maar
ook met gespecialiseerde banaba’s en
postgraduaten. Na je opleiding op deze
zorgcampus stap je sowieso naar buiten als
allround zorgexpert.

MEET AND GREET
Weg met die oogkleppen! Wij kijken
met een open en frisse blik naar de
zorgsector in België en ver daarbuiten.
In fase 1 regelen we een meet-andgreet met studenten van over heel de
wereld. En in de tweede en derde fase
kun je het vliegtuig nemen voor een
lange stage op een topbestemming
binnen en buiten Europa.

