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TOELATINGSVOORWAARDEN
Je mag starten als je een diploma secundair 
onderwijs hebt. Er is geen toelatingsproef. 
Wil je weten of Vroedkunde echt iets voor jou 
is? Doe dan de test via onze website.

ACADEMIEJAAR
Je lessen starten midden september en      
lopen tot eind juni. Aan het einde van elk 
semester leg je examens af. De opleiding 
duurt drie jaar.

GA INTERNATIONAAL
We vinden het ontzettend belangrijk de 
internationale dimensie te integreren in de 
opleiding. We werken mee aan allerhande 
internationale projecten en samenwerkings-
verbanden en moedigen onze studenten en 
lectoren aan om ervaring op te doen in het 
buitenland.

AFSTUDEREN
Afstuderen doe je na een geslaagde            
bachelorproef waarin je al je competenties 
op het niveau van een beginnend beroeps-
beoefenaar aantoont. De opleiding bewaakt 
voor jou mee de markt en spot voor jou de 
meest interessante vacatures.

CAMPUS
Je volgt les op onze schitterende nieuwe 
campus Spoor Noord in hartje Antwerpen. 
Op deze toplocatie vind je ultramoderne 
praktijklokalen en studentenfaciliteiten, een 
ECHTE verloskamer, een operatiekamer, ons 
geboortehuis, een bibliotheek met een uitge-
breide collectie vakliteratuur, handboeken 
en didactisch materiaal.
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MODELTRAJECT - JAAR 2

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten

MODELTRAJECT - JAAR 3 

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten

V R O E D K U N D E  

OPLEIDINGSONDERDELEN

Vrouw als vrouw 2 6

Kinderwens 2 3

Postpartale periode 2 6

Arbeid en bevalling 2 6

Diversiteitsweek 2 3

Zwangerschap 2 6

Algemene farmacologie, toxicologie en  teratologie 2 6

Werkplekleren 2 21

Studieloopbaanbegeleiding 2 3

V R O E D K U N D E  

OPLEIDINGSONDERDELEN SP*

Algemene vorming 5 3

Gespecialiseerde toegepaste farmacologie 3

Beroepsspecifieke theorie en praktijk 5 8

Gezondheidspromotie 5 3

Wetenschappelijke praktijkvoering 5 3

Algemene vorming 6 3

Gezondheidspromotie 6 3

Wetenschappelijke praktijkvoering 6 3

Professionele vorming IIIa 16

Professionele vorming IIIb 15

TOTAAL 60

INFOMOMENTEN 
Openlesdagen
Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP Hogeschool.
Data, meer info en inschrijvingen op 
www.ap.be/openlesdagen

Infodagen
Zaterdag 10 maart 2018 van 10u tot 17u
Zaterdag 21 april 2018 van 10u tot 17u
campus Spoor Noord, Antwerpen

Infoavonden
Woensdag 27 juni 2018 van 16u tot 19u
Donderdag 6 september 2018 van 17u tot 20u 
campus Spoor Noord, Antwerpen

Voor meer informatie over de infomomenten surf je 
naar www.ap.be/infomomenten.

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen: 
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op  
 inschrijven.ap.be. Dat kan vanaf 10 maart 2018.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecreta-

riaat van campus Spoor Noord en vervolledig je je 
dossier. Dat kan vanaf 27 juni 2018.  

Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVING
W  www.ap.be/vroedkunde 
 eveline.mestdagh@ap.be                     
E  GW@ap.be                                         
T  +32 3 220 54 70

NIEUWE CAMPUS

NIEUW CURRICULUM!
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Ga internationaal

Je laatste semester is één lange stage. Je kunt naar
het buitenland als je dat wilt. Een ideale kans om jezelf
cross-cultureel verder te ontwikkelen en kritisch te
kijken naar andere verloskundesystemen.

Omdat je meteen aan de slag kunt. Bijna al onze 
studenten krijgen al tijdens de afsluitende stage een 
job aangeboden en kunnen onmiddellijk aan de slag in 
de rol die ze zelf kiezen. 

Wil je verder studeren? Dat kan! De masteropleiding 
aan de universiteit is de geknipte wetenschappelijke 
verderzetting van je studie. 

een niet-discriminerende samenleving. Je deinst niet 
terug om je levenslang bij te scholen. Jij maakt als 
vroedvrouw het verschil als het écht telt!

Omdat wij allemaal met onze twee voeten in de 
praktijk staan. Je krijgt hier les van vroedvrouwen, 
lactatiedeskundigen, seksuologen, psychologen, 
gynaeoclogoen, kinderartsen....stuk voor stuk docen-
ten die je confronteren met echte voorbeelden uit de 
praktijk. Het team en de opleiding zijn proactief op 
de maatschappij gericht en bereiden je voor op een 
boeiende carrière als vroedvrouw waarin geen twee 
dagen dezelfde zijn!

Omdat je opleiding zeer boeiend is. We leggen de lat 
best hoog en vragen veel inzet en werkkracht van je en 
we trachten je als gemotiveerde en getalenteerde 
bachelorstudent continu uit te dagen in  je persoon-
lijke leeromgeving! Dat moet ook: je draagt straks 
een stevige verantwoordelijkheid en daarop moeten 
we je intens voorbereiden. Maar uiteraard laten we je 
niet aan je lot over. De opleiding is zeer toegankelijk 
en transparant. Je kunt op elk moment met je vragen 
en twijfels aankloppen bij je persoonlijke coach. En 
ons lectorenteam staat heel dicht bij jou. Elke week 
heeft een vaste structuur met voldoende time to learn, 
time to prepare, hands on training en real-time case 
studies. Professionele vaardigheden vormen de basis 
van je opleiding. Je krijgt heel wat theoretische bagage 
mee, steeds in lijn met de laatste wetenschappelijke 
evidentie. Je herhaalt die oefeningen in grote en 
kleine groepen, en zelfstandig. Daarvoor gebruiken we 
levensechte modellen, zoals poppen die echt kunnen 
bevallen, zwangere buiken waar je moet leren voelen 
hoe de baby ligt … We analyseren je handelingen pro-
fessioneel met video-opnames en reflecteren hierop. 
Zo maak je snel grote sprongen voorwaarts en groei je 
uit tot een competent beginnend beroepsbeoefenaar.

De opleiding is gericht op werkplekleren. Je 
loopt zo vaak mogelijk stage. Al in het eerste jaar 
sturen we je het werkveld in. Geleidelijk aan vervul 
je tijdens de stage meer taken en neem je meer 
verantwoordelijkheid. Je brengt ook heel wat tijd door 
als consulent voor aanstaande ouders bij Nova Vida 
(www.novavida.be), ons eigen geboortehuis, uniek in 
Vlaanderen. Daar word je geconfronteerd met échte 
vragen van échte cliënten. De beste voorbereiding op 
je latere job.

VROEDKUNDE IS DÉ OPLEIDING VOOR JOU  …
Omdat jij een zwangerschap de mooiste gebeurtenis 
op de wereld vindt. Omdat je een vertrouwenspersoon 
wilt zijn in de periode voor, tijdens en na de zwanger-
schap. Maar je taak is nog veel ruimer! Je bent het 
eerste aanspreekpunt bij vragen over seksualiteit en 
vruchtbaarheid. En je bent niet bang om je medische 
verantwoordelijkheid op te nemen en handelingen te 
stellen als het nodig is. Je ziet sociale en culturele 
diversiteit als een uitdaging om mee te werken aan 

VROEDKUNDE

BACHELOR

Je ideale opleiding kiezen uit 
het ruime aanbod aan onze 
hogeschool is niet gemakkelijk. 
Waarop moet je letten? De 
cursussen? De lectoren? De 
beroepswegen? Deze brochure 
helpt je alvast om juist te kiezen. 

Wil je meer weten? Neem dan 
zeker een kijkje op www.ap.be of 
mail naar GW@ap.be.

MODELTRAJECT - JAAR 1 

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten

V R O E D K U N D E  

OPLEIDINGSONDERDELEN SP*

Zwangerschap 1 9

Arbeid en bevalling 1 9

Postpartale periode 1 8

Algemene farmacologie, toxicologie en  teratologie 1  3

Adolescentie 1 3

Kinderwens 1  3

Vrouw als vrouw 1 3

Diversiteitsweek 1  3

Studieloopbaanbegeleiding 1 3

Werkplekleren 1 15

TOTAAL 60
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VROEDKUNDE

VOLG ONS  
www.ap.be

APHogeschool

@AP_Hogeschool

APHogeschool

NIEUW CURRICULUM!

Vanaf begin 
2018 kan je met de 
tram naar Campus 

Spoor Noord. Kijk op 
www.Noorderlijn.be 

voor meer info.


