VERPLEEGKUNDE NA
VROEDKUNDE
Wil je als Bachelor vroedkunde nog een aanvullend diploma halen? Spreekt verpleegkunde je
aan? Dan hebben we voor jou een mooi aanbod. Dankzij een verkort programma van 120
studiepunten kan jij je tewerkstellingskansen in de zorgsector aanzienlijk uitbreiden.

DOELGROEP
Je kan deze opleiding volgen indien je in het bezit bent van het diploma Bachelor
in de Vroedkunde.
Op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK), je diploma van Bachelor in
de Vroedkunde, heb je automatisch recht op een studieduurverkorting van 120
studiepunten. Dit is afgesproken met alle Vlaamse hogescholen.

PROGRAMMA
De verkorte Bachelor verpleegkunde na vroedkunde wordt in een specifiek
traject georganiseerd. Tijdens de opleiding zal je vooral focussen op het aanleren
van verpleegkundige competenties en vaardigheden.
Begeleide zelfstudie staat centraal als onderwijsvorm. Het aantal contacturen is
beperkt tot één lesdag per week. Mogelijks kan er een extra lesdag georganiseerd
worden, in dat geval brengen we je er tijdig van op de hoogte.

Voor verdere informatie kan je terecht bij:
Voor campus Gasthuisberg (Leuven):
Lieve Dewinter - Lieve.dewinter@ucll.be
Astrid Paenhuys - Astrid.paenhuys@ucll.be
Voor campus Liza (Genk):
Inge Smolders — inge.smolders@ucll.be

BELANGRIJK
OM TE WETEN
• De opleiding start in september van het desbetreffende
academiejaar.
• Het gaat dan wel om een verkort traject, echter onderschat
de opleiding niet. Indien je het traject op 2 jaar wil afronden is
het combineren met deeltijdse tewerkstelling moeilijk haalbaar
omwille van de stages. In het kader van een Europese
erkenning van je diploma is het namelijk belangrijk dat je 		
stages loopt in diverse domeinen.
• Kijk zeker na of je in aanmerking komt voor VOV (Vlaams
Opleidingsverlof). Onze bacheloropleidingen zijn erkend voor
VOV.
• Je krijgt een trajectcoach gedurende je volledige traject. 		
Deze lector coacht en ondersteunt je bij alle vragen en is ten
allen tijde een aanspreekpunt.
• Je kan ondersteuning krijgen via de VDAB als je als
werknemer met een opleiding hoger onderwijs gestart bent
in functie van je carrièrewending en je deze opleiding in een
voltijds traject wil afwerken.
Voor meer info: https://www.vdab.be/diploma/hoger

OPBOUW
STUDIEPROGRAMMA
OPLEIDINGSFASE 1

SP

Fundamenten van Verpleegkunde 4

9

Geestelijke gezondheidszorg theorie

9

Geestelijke gezondheidszorg stage

8

Medische en heelkundige zorg 1 theorie

9

Medische en heelkundige zorg 1 stage

8

Ouderenzorg theorie

9

Ouderenzorg stage

8

TOTAAL

60

OPLEIDINGSFASE 2

SP

Medische en heelkundige zorg 2 theorie

9

Medische en heelkundige zorg 2 stage

8

Eerstelijnszorg theorie

9

Eerstelijnszorg stage

8

Vrouw, kind en ouderschap theorie

9

Vrouw, kind en ouderschap stage

8

Keuzeopleidingsonderdeel

9

TOTAAL

60

SP: Studiepunten
De volgorde van de domeinen en/of stage kan verschillen
afhankelijk van je traject.
Je kan ondersteuning krijgen via de VDAB als je als werknemer met een opleiding hoger onderwijs gestart bent in
functie van je carrièrewending en je deze opleiding in een
voltijds traject wil afwerken. Voor meer info :https://www.
vdab.be/diploma/hoger

