
BACHELOR | TRAJECT OP MAAT

Kan je in Turnhout de opleiding Vroedkunde in 
deeltijds onderwijs studeren?
Ja, dit kan via een individueel programma op maat.

Is er een vast programma voor deeltijdse stu-
denten?
Nee, we maken steeds een individueel aangepast pro-
gramma in samenspraak. 
Sommige studenten combineren het studeren met werk 
en/of een gezin, sommigen hebben een vooropleiding 
waarmee ze in aanmerking komen voor vrijstellingen, enz.
Het ideale traject van een (deeltijds) student is dus steeds 
afhankelijk van de individuele situatie en kan bovendien 
per academiejaar wijzigen (opgroeiende kinderen, min-
der of meer  gaan werken, ...) Daarom leggen we elk in-
dividueel studietraject per academiejaar vast.
Het deeltijds studeren kan gaan van enkele studiepunten 
opnemen tot bijna het volledig pakket. 

Hoelang duurt het deeltijds programma?
Je moet alle opleidingsonderdelen behalen om te kun-
nen afstuderen, maar die zijn over langere tijd gespreid 
om de combinatie met gezin en/of job haalbaar te ma-
ken. Dus sowieso langer dan 3 jaar, maar verder is alles 
mogelijk: 3,5, 4, 4,5 jaar ...

Hoe zit het met het lesrooster voor deeltijdse 
studenten?
Deeltijdse studenten hebben geen apart lesrooster. Zij 
volgen het roorster van de voltijdse studenten dat bij de 
start van het academiejaar vastligt (onder voorbehoud 
van wijzigingen wegens overmacht). De vakken hebben 
geen vaste dag of uur. Afhankelijk van de vakken die je 
opneemt, zal jouw individuele lesrooster meer of minder 
gevuld zijn. Je mag er dus niet op rekenen dat al je les-
sen op 1 of 2 dagen vallen. 

Studenten die deeltijds starten in fase 1, nemen door-
gaans volgende vakken op:
• anatomie en fysiologie deel 1 en deel 2
• voedingsleer
• informatievaardigheden
• fysiologische baring
• persoonlijke ontwikkeling de verkenning
• omgaan met de cliënt
• genetica en embryologie
• filosofisch, ethisch en juridisch redeneren

Bekijk ons huidige lesrooster op volgend filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=HNGdIFKruPA.
In het lesrooster staat het vak (OPO) met daarachter de 
opleidingsfase (bijvoorbeeld: 1vr). 
• VO=vaardigheidsonderwijs (kleine lesgroepen a, b, c of d).
• WC = werkcollege (halve lesgroepen ab of cd). 
• Wanneer je klinisch onderwijs opneemt, dan behelst 

dit alle onderdelen (voortgangtoets, praktijktoetsen 
(vhpf), verplichte PIM, de stage zelf) 

Meestal raden we aan klinisch onderwijs pas later op 
te nemen en met de theorievakken te starten. Je kunt 
aangeven welke lesgroep het best past bij je individuele 
situatie.

Deeltijds en zelfstudie?
In het bacheloronderwijs is er geen aanwezigheids-
plicht. Als je de lessen niet volgt, zal je het examen moe-
ten behalen via zelfstudie (opgelet: voor vaardigheids-
lessen ligt dit moeilijker!). Houd er wel rekening mee dat 
vakken met permanente evaluatie wél je aanwezigheid 
vereisen.

Zelfstudie is voor veel deeltijdse studenten een goed 
alternatief, maar vraagt wel een pak discipline. 
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Ik werk en/of heb een gezin, wat is haalbaar?
De opleiding bestaat uit 180 studiepunten, 3 fasen van 
60 studiepunten. 

Per studiepunt moet je rekenen op een studiebelasting 
van 24 à 30 uur (lessen, voorbereiding, verwerking). In 
principe komen 60 studiepunten (voltijds studeren) over-
een met voltijds werken. Wanneer je gemiddeld 20 uur 
per week werkt en dit combineert met de opleiding, zou 
je je moeten beperken tot 30 studiepunten. Dit geldt 
ook voor de combinatie met een gezin. 

Deeltijds en stages?
Als je klinisch onderwijs opneemt en dus stage gaat lo-
pen, moet je er rekening mee houden dat je de stage-
periode niet halftijds kan doen. Een stageperiode van 
4 weken spreiden over 6 weken lukt nog net, maar een 
periode van 4 weken spreiden over 8 weken is niet ef-
ficiënt en beperkt de kans op slagen voor de te behalen 
competenties. 

Als je deeltijds start, zal je steeds met de theoretische 
opleidingsonderdelen starten. Doorgaans neem je pas 
in het volgend academiejaar klinisch onderwijs op. Kli-
nisch onderwijs omvat trouwens meer dan enkel stage 
en binnen klinisch onderwijs zijn er wel enkele verplichte 
activiteiten op school.

Deeltijds en financieel?
Per inschrijvingsjaar betaal je een administratieve kost 
van +/- 230 euro (prijs academiejaar 2016-2017). 

Van zodra jouw individueel studietraject wordt goedge-
keurd, krijg je nog een rekening die gebaseerd is op het 
aantal opgenomen studiepunten x een vaste prijs per 
studiepunt (voor academiejaar 2016-2017 is dit 11 euro/
studiepunt).

Boven op deze kosten moet je nog rekening houden met 
het aankopen van cursusmateriaal. Boeken kan je even-
tueel 2de hands aankopen. Cursussen zijn beschikbaar 
in de bookshop en op het digitaal leerplatform Toledo.

Kan ik vrijstellingen aanvragen op basis van eer-
dere opleiding (en) of eerder verworven compe-
tenties?
Ja, dit kan. Hiervoor dien je een portfolio op te maken. 
Alle informatie hierover kan te terugvinden op 
www.thomasmore.be/vroedkunde/start-academiejaar-
vroedkunde-turnhout

Op www.thomasmore.be/vroedkunde vind je de pro-
grammagids. Daarin kan je op de verschillende oplei-
dingsonderdelen klikken. Je kan de vergelijking maken 
tussen de reeds behaalde vakken in een vorige opleiding 
en onze vakken en op basis daarvan vrijstellingen aanvra-
gen. Vergeet aan het portfolio niet de inhouden van de 
vakken die je al hebt behaald en waarvoor je een vrijstel-
ling vraagt, toe te voegen.

Worden deeltijdse studenten begeleid?
Ja, er is sowieso voor elke student een trajectbege-
leider (= een docent vanuit de opleiding) vanaf dag 1. 
Deze trajectbegeleider zal je met raad en daad bijstaan 
om je studietraject te plannen, maar ook bij persoonlijke 
problemen. Het is aan te raden om een buddy in de les-
groep aan te spreken die de opleiding wel voltijds volgt, 
zodat je bij afwezigheid op de hoogte blijft.

Ervaringen van huidige deeltijdse studenten?
De opleiding Vroedkunde is sowieso ‘pittig’, ook zon-
der combinatie met werk en/of een gezin. Je hebt een 
flexibele werkgever en collega’s nodig om het rond te 
krijgen. Soms heb je een aantal weken met veel lessen 
hebt en dan weer een aantal weken waarin je amper les-
sen hebt. Je moet in ieder geval extra gemotiveerd zijn 
om het deeltijds traject te volgen!

Meer info?
Kom naar onze infodagen en opencampusdagen of volg 
al eens een les tijdens de openlesdagen al eens een les 
meevolgen: http://openles.thomasmore.be.
Wens je graag een persoonlijk gesprek om jouw opties 
te bespreken, maak dan gerust een afspraak met onze 
opleidingsmanager Caroline Deceuninck.
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