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

DUUR EN UURROOSTER

• Op basis van je diploma krijg je 90 studiepunten van 
de 240 studiepunten vrijstelling.

• Als je voor minimum 50% als verpleegkundige aan 
de slag bent, kun je de opleiding als werkstudent 
doorlopen. 

• Extra diploma’s of getuigschriften of relevante werk-
ervaring? Vraag naar de procedure om vrijstellingen 
aan te vragen. 

• Je kunt de opleiding op 2,5 jaar of 3 jaar afronden. 
Aan jou de keuze. Wil je de opleiding spreiden over 
meer dan 3 jaar? Ook dat kan! 

• Er zijn instapmomenten in september of februari.
• Je kunt ook inhoudelijke keuzes maken. In welke 

vakken/domeinen wil jij je verdiepen? We bekijken 
samen hoe het traject het best aansluit bij je wensen. 

• De lessenroosters zijn vanaf dag 1 bekend. Zo kan je 
makkelijk jouw planning maken. Examenmomenten 
(gepland op verschillende weekdagen) weet je 
5 weken voordien.

Als HBO5- of MBO4-verpleegkundige heb 
je al een zorgdiploma op zak. Maar droom 
je ervan je kennis te verruimen, op meer 
complexe diensten te werken, om meer kansen 
en verantwoordelijkheden te krijgen op je 
(huidige) werkplek …? Dan is een bachelor in de 
verpleegkunde een mooie kans om te grijpen!

WERKSTUDENT

• Eén dag les per week (dinsdag). Wat je leert kun je de 
andere dagen op je werkplek aftoetsen, toepassen. 

• Je stages loop je op je werkplek. Je krijgt opdrachten om je 
te verdiepen in jouw verpleegkundige visie, jouw handelen.

• Ook als werkstudent kun je internationaal gaan. Je stapt 
in een van onze kleinere of grotere projecten en/of 
internationale stages.

• Heb je Vlaams Opleidingsverlof (VOV) of opleidingscheques?  
Beide kun je inzetten om je traject te ondersteunen.

NIET-WERKSTUDENT

• De lessen zijn gespreid over de 5 weekdagen. 
• Wij zoeken voor jou stages in verschillende en in uitdagende 

domeinen.
• En natuurlijk kun ook jij op internationale stage of in 

internationale projecten stappen!

DE KANS VAN JE LEVEN?

 Turnhout

ONDERSTEUNING

Verder studeren is niet altijd makkelijk. Daarom 
voorzien we voor jou een trajectbegeleider. 
Niet om je hand vast te houden, maar om je te 
stimuleren en te coachen.
Extra ondersteuning nodig? Naast je 
trajectbegeleider kun je ook terecht bij de 
zorgcoördinator, de studiebegeleider en de dienst 
Studentenvoorzieningen.

voor werkende en niet-werkende MBO4- en HBO5-verpleegkundigen
Verpleegkunde - Verkort traject
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evi.willemse@thomasmore.be 
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PROGRAMMA SEM1 SEM2 JAAR

FASE 2

ZORGVERLENER: KLINISCH BEOORDELAAR

Algemene pathologie 3
Algemene pathologie & geriatrie 5
Kinderverpleegkunde 4
Geestelijke gezondheidszorg - 1 4
Farmacologie 3
Verpleegkundige methodiek A (VE-BRUG) 5
Oncologische zorg 3
ZORGREGISSEUR: ORGANISATOR/COÖRDINATOR 
MAATSCHAPPIJ & BELEID
Maatschappelijke tendensen 3
COMMUNICATOR: COACH/TEAMSPELER/
GEZONDHEIDSBEVORDERAAR
Communicatie & coaching 4
Gezondheidsbevordering en preventie 4
INNOVATOR: KWALITEITSBEOORDELAAR,  
REFLECTIEVE PROFESSIONAL, VERNIEUWER
Evidence Based Practice 3
Omgaan met wetenschappelijke bronnen 3

INTEGRATIELIJN
Integratie onderwijs 3
Tools 5

SEM1 SEM2 JAAR

FASE 3

Geestelijke gezondheidszorg - 2 4
Ouderenzorg 4
Pediatrische zorg 3
Verpleegkundige methodiek B (VE-BRUG) 5
Eerstelijnsgezondheidszorg 3
Verpleegkundige als coach 3
EBP in klinisch onderwijs

Klinisch onderwijs (contractstage) 15
Klinisch redeneren in multiculturele context 5
Integratie onderwijs 3
Verpleegkundig redeneren 5
KEUZEVAKKEN

OPO minor 3

SEM1 SEM2 JAAR

FASE 4

BACHELORPROOF
OPO Klinisch expert 1 5
OPO Klinisch expert 2 5
OPO Klinisch expert 3 5
OPO Expertenpanel 6
INTEGRATIELIJN

Klinisch onderwijs (contractstage) 15
KEUZEVAKKEN 

OPO minor 9

GLOEDNIEUWE SIMULATIERUIMTES

Op Campus Turnhout zetten we in op praktijk. 
Je treedt binnen in een hoogtechnologische 
leer omgeving om feeling te krijgen met de 
realiteit. In gloednieuwe simulatieruimtes leer 
je op een veilige manier de kneepjes van het 
vak. 
Je doorloopt allerlei scenario’s in domeinen 
van de gezondheidszorg en stijgt beetje bij 
beetje in moeilijkheidsgraad. 


