2019 - 2020

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

BEHAAL JE BACHELORDIPLOMA
IN EEN TRAJECT OP MAAT!

TROEVEN
•
•

Heb jij al een HBO5- of A2-diploma
verpleegkunde of behaalde je in Nederland een
MBO-diploma verpleegkunde? Heb je zin om
nog even student te zijn en verder te groeien?
Investeer jij graag in je persoonlijk traject
naar je job van morgen? Dan is de voltijdse
brugopleiding in Mechelen iets voor jou.

•

•

•
•
•
•

WAT
•

•

•

Eigen klasgroep voor studenten met vooropleiding
Persoonlijke aanpak, in een open sfeer tussen
docenten en studenten
Modern skillslab met immersive room
en VR-technologie
Groot aanbod stageplaatsen in binnen- en
buitenland. Go International!
Leerzorgcentra, veilig uit de startblokken!
Vaste lesvrije dag, zodat jij je werk kan plannen
Mechelen: een jonge dynamische studentenstad
Levendige campus, met tientallen opleidingen, een
plaats voor ontmoeting

Dit verkorte traject (2,5 jaar) stoomt je klaar voor nieuwe
uitdagingen in de zorg. Je wordt een all-round expert, met
duidelijke persoonlijke troeven voor de arbeidsmarkt.
Op basis van je vooropleiding word je vrijgesteld voor een
pakket studiepunten. Zo investeer je in doorgoeien op een
efficiënte manier.
Het opleidingstraject in Mechelen valt op door de ruime
keuzevrijheid die je hebt in je traject, zowel voor vakken als
stages. Zo ontwikkel jij een sterk persoonlijk profiel waarmee
jij je kunt onderscheiden van anderen. Angst voor
keuzestress? Dat is niet nodig! Je hebt een persoonlijke
coach die je bijstaat met advies. We zetten samen in op je
sterktes en begeleiden je in je groei.

LEUR

GEEF JEZELF K
PERSOONLIJKE COACH

Doorgroeien doe je hier niet alleen. Elke student
krijgt een persoonlijke coach. Deze wordt jouw
klankbord en adviseur doorheen je opleiding. Zo
heb je alles bij de hand om je leerproces op maat
uit te bouwen.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-vpk-vt
Contact
Christine Hoing
Opleidingscoördinator
+ 32 (0)15 36 92 60
charlotte@thomasmore.be
Ambassadeur Verpleegkunde Mechelen

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

PROGRAMMA BRUGOPLEIDING MECHELEN

SEMESTER

VERPLEGINGSWETENSCHAPPEN

Schakelopdrachten
Evidence Based Nursing		
Module sociale gezondheidszorg
Module geestelijke gezondheidszorg
Module somatische gezondheidszorg
Module kind
Module ouderenzorg
Verpleegkundige diagnoses en interventies
Chronische verpleegkunde
Transmurale zorg
Module moeder en kind
Verpleegkundig management

1&2
1&3
2
2&3
2
2
2
3
4
4
4
5

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Psychopathologie

1

Anatomie, fysiologie en pathologie

1

Klinisch redeneren

4

PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN

Gezondheidspsychologie
Communicatie

1
1&5

Ontwikkelingspsychologie

3

Ethiek

3

Recht

3

Preventie & e-health

5

Religie, zingeving en levensbeschouwing

5

VERBREDENDE KEUZEVAKKEN

Crisisinterventie, inclusie, seksuele gezondheid, maatschappelijke beroepsprofilering, medical English, campus Cosmos, intercultural communication,
international activity

3

VERDIEPENDE KEUZEVAKKEN

Somatische zorg, pediatrie, geestelijke gezondheidszorg,
social gezondheidszorg, beleid

3

INTEGRATIE

Tri-P
Stage

1/2+3/4+5
1/2+3/4

Klinisch verpleegkundig redeneren

5

EBN proef

5

Zelfzorg voor verpleegkundigen
Coaching

2
1/2+5

SKILLSLAB MET IMMERSIVE ROOM
Oefenen zoveel je wil wanneer jij wil, want
je wil het in je vingers hebben. In deze job
moet je geoefend aan de start verschijnen.
Daarom zetten we de deuren van het
skillslab elke dag voor je open.
De immersive room biedt je een unieke
leeromgeving. Je waant je in een flits op
straat, op spoed, op operatiekwartier, in
de huiskamer,... Je hoeft je niet meer in
te beelden hoe het zal zijn want je bent
er. Simulatiepoppen doen de rest. In deze
veilige maar levensechte omgeving krijg
je de kans om je skills zo goed mogelijk te
trainen. Investeren in deze moderne leeromgeving is investeren in jou als toekomstig
verpleegkundige.

