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

BEHAAL JE BACHELORDIPLOMA
IN EEN TRAJECT OP MAAT!

ORGANISATIE
•
•

•

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 deeltijdse
brugopleiding in Mechelen iets voor jou.
WAT
•

•

•

•

•

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
leerkansen in je eigen werkomgeving: het werkplekleren.
We concentreren ons op het uitdiepen van je kennis
over verpleegkundige, biomedische en psychosociale
wetenschappen. De praktijkopdrachten slaan de brug
tussen de theorie en je werkplek, je raakt vertrouwd met
een evidence based benadering.
Verdiepende keuzevakken geven je de kans om je carrière
een geheel nieuwe wending te geven of expertise op te
bouwen in je eigen domein.

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/ba-vpk-vt
Contact
Ann De Mey, opleidingscoördinator
+ 32 (0)15 36 92 54
charlotte@thomasmore.be
Ambassadeur Verpleegkunde Mechelen

•

•

Je hebt 1 vaste lesdag per twee weken.
Het eerste jaar volg je les op donderdag,
het tweede jaar op vrijdag.
Je krijgt vanaf het begin de academische kalender
zodat je alles kunt plannen.
Het examenrooster is tijdig klaar zodat je de
examens goed kunt matchen met je werkrooster.
Dankzijeen transparante planning in combinatie met
werkplekleren maakt deze opleiding de combinatie
van werk en studie haalbaar.

LEUR

GEEF JEZELF K
TROEVEN
•

•
•

•
•

•

Eigen klasgroep voor studenten met
vooropleiding
Persoonlijke aanpak in een open sfeer
Keuzevakken als opstap naar een carrièreswitch
of een expertenrol
Een vaste lesdag, zodat jij perfect kunt plannen
Op 2,5 jaar opent zich een heel nieuw
professioneel perspectief
Vakexperten die weten waarover ze spreken,
staan klaar om je te begeleiden

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

PROGRAMMA BRUGOPLEIDING WERKSTUDENTEN
MECHELEN
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VERPLEGINGSWETENSCHAPPEN

Evidence Based Nursing		
Theorie van de verpleegkunde
Actuele zorgthema’s
Module ouderen
Module transmurale zorg en maatschappij
Module chronische zorg
Module geestelijke gezondheidszorg
Module moeder en kind
Verpleegkundig management
BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Anatomie, fysiologie en pathologie

6+6+3

1+3+5

Voedings- en dieetleer

3

1

Psychopathologie

3

2

Microbiologie en hygiëne

3

2

Ontwikkelingspsychologie

3

2

Wijsbegeerte

3

2

Preventie

4

3

Gezondheidspsychologie

4

4

Recht

4

4

Preventie & e-health

4

5

Communicatie

4

5

Ethiek

3

5

3
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PSYCHOSOCIALE WETENSCHAPPEN

KEUZEVAKKEN

Geestelijke gezondheidszorg
Actuele thema’s m.b.t. ouderen, acute zorg en klinisch redeneren
INTEGRATIE

Tri-P
Werkplekleren
Klinisch verpleegkundig redeneren
Evidence Based Nursing proef
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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 toekomstige
verpleegkundige.

