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

UITDAGEND EN HAALBAAR

Praktische organisatie
• Voorwaarde om dit traject te volgen: minstens 50% als 

verpleegkundige aan de slag zijn.
• Instapmomenten in september of februari. 
• Je hebt recht op het Vlaams Opleidingsverlof (VOV).
Ruimte om te plannen/zuinig op jouw tijd
• Eén dag les per week (dinsdag).
• De lessenroosters vanaf dag 1 bekend.
• Examenmomenten: 5 weken vooraf bekend.
• We beperken de contacttijd.
Stage op je eigen werkplek
• Wat je leert, kun je de andere dagen op je werkplek 

toetsen en toepassen. 
• Je krijgt opdrachten die je uitdagen om je te  

verdiepen in je nieuwe rol als bachelorverpleegkundige.

COMBINEER WERKEN MET STUDEREN

 Turnhout

NIEUWE AANPAK

We werken samen met onze studenten om de 
opleiding blijvend te verbeteren.

Daarbij leggen we de klemtoon op:
• bouwen op ervaring
• aanbod op maat
• balans tussen werk-privé en studie.

De start hiervan is alvast onze projectweek.

BOUW VERDER OP JOUW
COMPETENTIES EN ERVARING

Ben je A2-, HBO5- of MBO4-verpleegkundige 
en minstens halftijds als verpleegkundige aan 
de slag? Heb je zin om bij te leren én ambitie 
om door te groeien? Dan is een werktraject 
bachelor in de Verpleegkunde jouw kans!

OP MAAT VAN JOUW DIPLOMA, ERVARING EN 
INTERESSE

• Op basis van je vooropleiding heb je recht op  
90 studiepunten vrijstelling (van de 240).

• Je kunt de opleiding afronden op 2,5 of 3 jaar. 
• Wil je de opleiding spreiden over meer dan 3 jaar?  

Ook dat kan.  
• Het academiejaar start met een projectweek.  

We toetsen je basiskennis en expertise. 
Bijkomende vrijstellingen zijn mogelijk. 

• De lessen bouwen verder op jouw kennis. We zetten in op 
interactie en er is ruimte voor inbreng van jouw ervaring.

• Dankzij een ruim aanbod van keuzevakken (minoren) kun je 
jouw persoonlijke interesses verdiepen.

• Je kunt deelnemen aan internationale projecten en/of 
stages.

TOEKOMSTGERICHT

De meerwaarde van een Europees erkend bachelordiploma:
• meer carrièremogelijkheden: complexere afdelingen, 

meer verantwoordelijkheid, leidinggevende functies;
• persoonlijke groei en professionalisering.

HBO5- en MBO4-verpleegkundigen
Verpleegkunde voor werkende
Bachelor - verkort traject

 Bachelor Verpleegkunde | 2020 - 2021 WERKEN 
STUDEREN



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 
onderbouwde praktijk. Je treedt binnen 
in een hoogtechnologische leeromgeving 
om feeling te krijgen met de realiteit. In 
gloednieuwe simulatieruimtes doorloop je 
allerlei scenario’s in verschillende domeinen 
van de gezondheidszorg. Daarbij stijg je 
beetje bij beetje in moeilijkheidsgraad.


