
 

 

Beste student(e),    
Van harte welkom in het Brugprogramma ‘Bachelor Vroedkunde- Brug na Bachelor Verpleegkunde’!   
Als Bachelor in de Verpleegkunde (Belgisch diploma) of HBO verpleegkundige (Nederlands diploma) 
kun je rechtstreeks instromen in het brugprogramma (120 studiepunten) dat toelaat om als 
verpleegkundige na 2 jaar af te studeren als vroedvrouw. We hopen dat de opleiding zal voldoen aan 
je verwachtingen en willen je alvast veel succes toewensen!   
Bij je inschrijving willen we je meteen wat belangrijke informatie geven rond de opbouw van het 
brugprogramma – gelieve deze brief grondig door te lezen, bij vragen kun je uiteraard steeds contact 
opnemen.   
Op basis van je diploma bachelor verpleegkunde krijg je 60 studiepunten (SP) vrijstellingen (EVK) in 
de opleiding Bachelor in de Vroedkunde: in plaats van 180 SP (3 jaren van elk 60 SP) dien je nog 120 
SP te behalen. Dit is haalbaar in 2 academiejaren (2x 60 SP) voltijds onderwijs. Wil je naast de 
opleiding blijven werken, en / of combineer je je studie met de zorg voor een gezin, dan adviseren 
we om de opleiding deeltijds te volgen en dus – op eigen maat – langer over de studie te doen (zie 
verder).   
Als brugstudent(e) zul je instromen in fase 2 van de reguliere opleiding, maar weet dat het eerste 
jaar van het brugprogramma bestaat uit opleidingsonderdelen uit zowel het 1ste reguliere 
opleidingsjaar als het 2de reguliere opleidingsjaar. De vrijstellingen (EVK) die je krijgt, betreffen 
namelijk opleidingsonderdelen rond anatomie, algemene pathologie, voedingsleer, principes van 
psychologie en communicatie, recht, ethiek en wetenschappelijk onderzoek (en dit zowel in het 1ste 
als het 2de reguliere opleidingsjaar), maar je kunt natuurlijk geen vrijstelling krijgen voor de typisch 
verloskundige opleidingsonderdelen, dus ook de verloskundige credits uit de 1ste fase moeten door 
jullie nog behaald worden. Dit zijn in totaal 5 opleidingsonderdelen, voor in totaal 16 SP, uit het 1ste 
reguliere opleidingsjaar.  

  
Volg je het brugprogramma in voltijds onderwijs (2 academiejaren), dan bieden we je de kans om de 
in te halen opleidingsonderdelen uit het 1ste jaar (16SP, zie hoger) te volgen via ‘begeleide 
zelfstudie’: omdat het didactisch belangrijk is deze leerinhouden zo snel mogelijk onder de knie te 
hebben (in functie van het bereiken van maximaal rendement uit het volgen van de lessen in het 2de 
jaar!) én omdat het praktisch-organisatorisch niet haalbaar is om tegelijk én de 
opleidingsonderdelen van het 1ste jaar te volgen én de lessen van het 2de jaar, willen we er via een 
systeem van ‘begeleide zelfstudie’ naar streven om jullie zo snel mogelijk bij te scholen qua 
fysiologische verloskunde.    

 

 



 
De begeleidingssessies (het gaat om begeleide zelfstudie) voor de opleidingsonderdelen (OPO’s) 
Genetica en embryologie (3SP), Fysiologische zwangerschap (3SP), Fysiologische baring (4SP), 
Fysiologisch postpartum (3SP) en Neonatologie (3SP) zullen gepland worden in de week vóór en de 
eerste weken na de start van het academiejaar (dus vanaf maandag 9 september 2019). Het exacte 
lesschema voor deze sessies zal beschikbaar zijn vanaf halverwege juli 2019 (en kan terugvinden op 
de website vroedkunde Turnhout). We willen in elk geval benadrukken dat het essentieel is dat je je 
als student grondig voorbereidt op deze begeleidingssessies, dit door het cursusmateriaal grondig 
door te nemen: het gaat om begeleide zélfstudie! Tijdens de begeleidingssessies is het de bedoeling 
dat de docent je vragen bij de cursusinhouden beantwoordt en moeilijkheden toelicht. In het 
beperkte aantal voorziene contacturen is het niet mogelijk alle leerstof van naaldje tot draadje toe 
te lichten! Indien je dat wel wenst, kun je uiteraard aansluiten bij de lessen die de reguliere 
studenten krijgen, maar gezien echter de praktische moeilijkheden (veel meer contacturen, planning 
tegelijk met te volgen lesuren in fase 2, andere semesters in reguliere opleiding ten opzichte van 
brugprogramma, …), willen we je heel sterk adviseren om gebruik te maken van het aanbod van de 
begeleide zelfstudie: het meevolgen van alle lessen bij de reguliere 1ste jaars studenten zal in de 
praktijk niet haalbaar zijn voor brugstudenten die het brugprogramma voltijds willen volgen (in 2 
academiejaren). Voor de starters in september 2019 voorzien we het onthaalmoment op donderdag 
5 september 2019 van 13u tot 16u, samenkomst aan het onthaal op de campus. 

   
Omdat het brugprogramma een pittig traject betreft, willen we zeker aan studenten met een gezin 
en / of een baan, adviseren om de opleiding te spreiden over langere tijd om ze zo beter haalbaar te 
maken (deeltijds studeren). Je kunt in principe volledig op maat je programma samenstellen, 
naargelang je mogelijkheden. Voorbeelden van mogelijke pistes zijn als volgt:   
- Instroom in februari (2de semester): meevolgen van de opleidingsonderdelen (OPO’s) Genetica en 
embryologie (3SP), Fysiologische zwangerschap (3SP) en Fysiologische baring (4SP), samen met de 
studenten van het 1ste jaar van de reguliere opleiding, plus OPO Verloskundige zorg in de eerste lijn 
(4SP) en OPO Omgaan met de cliënt in zijn context (3SP) samen met de reguliere 2de jaars 
studenten. Vervolgens worden in het volgende academiejaar de resterende opleidingsonderdelen 
van het 1ste brugjaar gevolgd (43 SP), inclusief stage, eventueel in combinatie met een (beperkt) 
aantal opleidingsonderdelen van het eindjaar. Op die manier kan de opleiding over 2.5 jaar, of indien 
gewenst over 3 of 3.5 jaar, worden gespreid; dit maakt de opleiding beter haalbaar, zeker in 
combinatie met werken en / of de zorg voor kinderen.   
- Een andere mogelijkheid tot spreiding bestaat in het spreiden van de opleidingsonderdelen over 
2.5 of 3 of 3.5 jaar, na instroom in september, bij de start van het academiejaar. In overleg met de 
opleidingsmanager en trajectbegeleidster kan dan een haalbaar en logisch traject worden 
samengesteld.    
We hopen je met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd en gemotiveerd! Mocht je 
verdere vragen hebben, dan mag je uiteraard altijd nog contact opnemen met Caroline Deceuninck, 
opleidingsmanager van de opleiding vroedkunde.    

Hopelijk tot binnenkort! 

Met vriendelijke groeten, 

Caroline Deceuninck - Opleidingsmanager vroedkunde Turnhout 

caroline.deceuninck@thomasmore.be  


