WERKEN EN LEREN COMBINEREN
Droomde je er altijd van om verpleegkundige te worden? En je wil werken en leren
combineren? Dan biedt UCLL je een opleiding aan die zorgt dat jij de nodige competenties ten volle kan ontplooien. Je kan kiezen voor het traject om je studie te combineren
met een gezin en/of werksituatie, een alternatieve route om via een deeltijds programma Bachelor in de verpleegkunde te worden.

KOM JIJ IN AANMERKING VOOR DIT TRAJECT?
De opleiding Bachelor in de verpleegkunde via het traject Werken en Leren is een 4,5-jarige opleiding voor een totaal van 240 studiepunten. Je kan je opleidingstraject aanpassen in functie van individuele noden en/of haalbaarheid voor jou als (werk)student.
Dit traject maakt als onderwijsvorm gebruik van begeleide zelfstudie. Het aantal contacturen is beperkt tot één lesdag per week. De
lesdag valt op donderdag (Campus Liza) of op dinsdag (Campus Gasthuisberg). Per semester kunnen een beperkt aantal verplichte
avondsessies of maximaal twee extra lesdagen ingelast worden. Je kan dus deeltijds (blijven) werken.

VOOR WIE IS DIT TRAJECT?

BELANGRIJK OM TE WETEN

• Je ambieert een carrièreswitch naar de zorgsector.
• Mogelijks heb je nog geen diploma hoger onderwijs en heb je de moed
en ambitie om te studeren en een verantwoordelijkheid op te nemen
in de zorgsector.
• Misschien moest je ooit je opleiding verpleegkunde voortijdig
stopzetten? Of ben je zorgkundige of logistiek medewerker die graag 		
verpleegkundige wil worden?
• Je bent een kandidaat met een bachelor- of masterdiploma en wil je
graag heroriënteren naar verpleegkunde. Je krijgt in dit geval
standaard vrijstelling voor 30 studiepunten. Bijkomend kan je in
aanmerking komen voor extra studieduurverkorting door het
bekomen van vrijstellingen via eerder verworven kwalificaties of 		
competenties (EVK of EVC):
• op basis van EVK (eerder verworven kwalificaties) via
		 leerinhouden gevolgd in een andere opleiding.
• op basis van EVC (eerder verworven competenties) die
		 verworven werden door middel van leerprocessen, die niet met
		 een studiebewijs werden bekrachtigd. Hiervoor dien je een
		 goedkeuringsprocedure te doorlopen. Deze procedure is van 		
		 toepassing voor alle hogescholen die deel uitmaken van de
		 Associatie KU Leuven en wordt via het Assessment Center van 		
		 de Associatie KU Leuven behandeld (meer info vind je op de
		 volgende website: https://associatie.kuleuven.be/onderwijs/
		 studeren-op-maat/assessmentverpleegkunde)
• Contactpersonen voor bijkomende EVK/EVC zijn:
		 Voor campus Gasthuisberg (Leuven):
		 Frederick Albert - frederick.albert@ucll.be (EVK)
		 Lieve Dewinter — lieve.dewinter@ucll.be (EVC)
		 Voor campus Liza (Genk):
		 Ann Bancken — ann.bancken@ucll.be 				
		 Kristien Goris — kristien.goris@ucll.be

• Je opleiding start in februari van het desbetreffende
academiejaar. .
• De studie van Bachelor in de verpleegkunde is een niet te 		
onderschatten opleiding. Daarom bevelen we je sterk aan om
deze opleiding te combineren met een deeltijdse tewerkstelling
van maximaal 50%. Het laat je toe om de combinatie werken en/
of gezin en studeren haalbaar te houden en je stages te kunnen
inplannen.
• Na het behalen van je eerste 60 studiepunten kan je je als
‘zorgkundige’ laten registeren. Dit laat je toe om, tijdens het
verdere traject, als zorgkundige onder verantwoordelijkheid van
een verpleegkundige in een team te werken.
• Ben je als student tewerkgesteld in een voorziening binnen de
zorgsector? Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, een stage
in deze voorziening lopen.
• Kijk zeker na of je in aanmerking komt voor VOV (Vlaams
Opleidingsverlof). Onze bacheloropleidingen zijn erkend voor
VOV.
• Je krijgt les in een vaste groep studenten.
• Je krijgt een studentencoach 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
• Voor verdere informatie kan je terecht bij:
Voor campus Gasthuisberg (Leuven):
Astrid Paenhuys — astrid.paenhuys@ucll.be
Voor campus Liza (Genk):
Inge Smolders — inge.smolders@ucll.be

OPBOUW STUDIEPROGRAMMA

OPLEIDINGSFASE 1

SP

Fundamenten van verpleegkunde 1

15

Fundamenten van verpleegkunde 2

15

TOTAAL

30

OPLEIDINGSFASE 2

SP

Fundamenten van verpleegkunde 3

15

Fundamenten van verpleegkunde 4

9

Stage basiszorg

6

Domein Ouderenzorg theorie

9

Care & Cure Lezingen en Workshops of keuze
opleidingsonderdeel

3

TOTAAL

42

OPLEIDINGSFASE 3

SP

Domein Geestelijke Gezondheidszorg theorie

9

Domein Geestelijke Gezondheidszorg stage

8

Domein Medische/heelkundige zorg 1 theorie

9

Domein Medische/heelkundige zorg 1 stage

8

Domeinoverschrijdende stage

6

Persoonlijke ontwikkeling

3

Professionele ontwikkeling

3

TOTAAL

46

OPLEIDINGSFASE 4

SP

OPLEIDINGSFASE 5

SP

Domein Eerstelijnszorg theorie

9

Eindstage A

15

Domein Eerstelijnszorg stage

8

Eindstage B

15

Domein Medische heelkundige zorg 2 theorie

9

Challenge your talents

8

Domein Medische heelkundige zorg 2 stage

8

Keuze opleidingsonderdeel (bachelorproof)

9

Domein Vrouw, kind, ouderschap theorie

9

5

Domein Vrouw, kind, ouderschap stage

8

Bachelorproef Kwaliteit van
zorg en ondernemerschap

Domein Ouderenzorg stage

8

Bachelorproef Klinisch redeneren

5

Persoonlijke professionele ontwikkeling

3

Keuze Opleidingsonderdeel

3

TOTAAL

SP = Studiepunten
Programma onder voorbehoud

62

TOTAAL

60

