
Contact
Kristel Versteven
Opleidingsverantwoordelijke
0032 (0)14 56 44 57
kristel.versteven@thomasmore.be

Campus Lier
Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier

 fb.com/wearelier
 thomasmore.be/lier

Meer weten over deze opleiding? 
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ONDERSTEUNING

Doorheen je ganse studietraject kun je rekenen op 
individuele begeleiding en coaching.

PLUSPUNTEN BACHELOR

• Bredere carrièremogelijkheden.
• Een upgrade van je eigen praktijk.
• Verbreding en verdieping van eigen vakkennis.
• Doorgroeien naar leidinggevende functies.
• Verschil maken op gespecialiseerde afdelingen.
• Word een specialist in jouw keuzedomein.

IN GOEDE HANDEN

• In onze zorgcampus is iedereen uniek. 
• Omdat we kleinschalig zijn, krijgen we al snel zicht op 

jouw ambitie.
• Samen stippelen we een realistisch traject  

uit met aangepaste studieduur en op maat van je 
interesses. We kijken samen met jou naar een haalbaar 
evenwicht tussen privé, studie en werk. 

• Twijfels over je studiemethode? Ga eens langs bij je 
studiecoach voor nuttige tips en tricks.  

KOPLOPER IN INNOVATIE

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

Je behaalde reeds een HBO5-diploma 
Verpleegkunde (of gelijkgesteld) of je haalde 
een MBO4 Verpleegkunde in Nederland en je 
hebt goesting in meer! 
We bieden je een brugopleiding naar de 
bachelor Verpleegkunde op jouw maat.

DUUR EN UURROOSTER

• Jij bepaalt zelf of je de opleiding volgt op 2,5 jaar of op 
3 jaar.

• Je komt  op 1 vaste lesdag per week naar de campus 
(het eerste jaar op donderdag). Op die manier proberen 
we jou maximaal te faciliteren om privé, studie en werk te 
kunnen combineren.

WERKPLEKLEREN

• Je wordt uitgedaagd om kritisch en breder te kijken naar 
je eigen dagelijkse praktijk.

• Je blijft gedurende de ganse opleiding op je eigen 
werkplek. Je doorloopt dus geen apart stagetraject 
(op voorwaarde dat je minstens 50% tewerkgesteld bent als 
verpleegkundige).

BRUGOPLEIDING WERKSTUDENTEN

 Lier

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

2019 - 2020



PROGRAMMA (incl. studiepunten* ) FASE 1 2 3

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Anatomie en fysiologie 7

Medische wetenschappen 6

Microbiologie en infectiepreventie 3

Medische specialismen 5

VERPLEEGKUNDIGE LEERLIJN

Verpleegkundige toepassingen 6

Chronische zorg 3

OUDERENZORG

Ouderenzorg 3

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Geestelijke gezondheidszorg 3

GEZONDHEIDSPROMOTIE

Gezondheidspromotie 3 4

FASE 1 2 3

MOEDER EN KIND

Zorg voor moeder en kind 5

Kinderverpleegkunde 3

ACUTE ZORG

Acute zorg 6

ONDERZOEK, EVIDENTIE EN KWALITEITSZORG

Theorie 6 3

Toepassingen 3

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Professionele communicatie 3

FILOSOFIE, ETHIEK, RECHT

Filosofie, ethiek, recht 3

Zorgethiek 3

ZORGLANDSCHAP

Eerstelijnsgezondheidszorg 3

WERKPLEKLEREN

Kritische reflectie op de praktijk 8 5

Klinisch onderwijs 10 10 10

BACHELORPROOF

Scenariotraining 3

Bachelorproef 9

KEUZEVAKKEN

Keuzevakken 3 8

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 postgra-
duaten. Na je opleiding op deze zorgcampus 
stap je sowieso naar buiten als allround 
zorgexpert. 


