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ACADEMIEJAAR

TOELATINGSVOORWAARDEN

INFOMOMENTEN

Deze opleiding staat open voor:
• Gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige (4de graad SO)
• Gegradueerde verpleegkundige HBO5
• Verpleegkundigen met een Nederlands
diploma MBO-V

Openlesdagen

LESDAGEN EN -UREN

Tussen februari en september organiseren we twee infodagen en twee infoavonden zodat je écht alles over ons
te weten komt: Vuur al je vragen af op onze lectoren en
studenten, neem een kijkje in de lokalen, snuif de sfeer
op en blader al eens door het cursusmateriaal. Natuurlijk
hebben we het ook uitgebreid over alle praktische dingen
die bij het verder studeren komen kijken: studiegeld,
diploma’s, het kotleven en inschrijvingen.

Je kan het traject in dag- of avondonderwijs
volgen. De daglessen gaan door tijdens de
reguliere uren, de avondlessen vinden plaats
op maandag en donderdag van 16u tot
21.30u.

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

Infodagen en infoavonden

ACADEMIEJAAR

Data en meer informatie opwww.ap.be/infomomenten.

Je lessen starten midden september en
lopen tot eind juni. Aan het einde van elk
semester leg je examens af.

INSCHRIJVINGSGELD

Je volgt les op onze schitterende nieuwe
campus Spoor Noord in hartje Antwerpen.
Op deze toplocatie vind je ultramoderne
praktijklokalen en studentenfaciliteiten, een
bibliotheek met een uitgebreide collectie
vakliteratuur, handboeken en didactisch
materiaal.

Op www.ap.be vind je meer informatie over studiegelden.
Inschrijven kan dagelijks op het studentensecretariaat.
Bij de inschrijving ontvang je een overschrijvingsformulier waarmee het inschrijvingsgeld kan worden betaald.
• Werkenden kunnen gebruik maken van opleidingscheques. Tot 2 maanden na de start van de opleiding
kan je hiermee betalen. Inlichtingen over opleidingscheques op: www.vlaanderen.be/opleidingscheques of
per mail: opleidingscheques@vlaanderen.be
• Werkenden kunnen gebruik maken van betaald educatief verlof (private sector).

INSCHRIJVEN

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVINGEN?

CAMPUS

Je inschrijving gebeurt in twee stappen:
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op inschrijven.ap.be.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecretariaat van campus Spoor Noord en
vervolledig je je dossier.
Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer
informatie.

W www.ap.be/verpleegkunde
E GW@ap.be
T +32 3 220 54 70

STUDEREN COMBINEREN

BACHELOR IN
AVONDONDERWIJS
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VERPLEEGKUNDE

BACHELOR IN AVONDONDERWIJS

kan je
ook met de tram naar
campus Spoor Noord.
Godefriduskaai
Kijk op
www.Noorderlijn.be
voor meer info.

Wetenschappelijke onderbouwing en beleidswetenschappen vormen de basis van deze opleiding. Je krijgt
heel wat theoretische bagage mee. Je komt straks vanuit een andere rol in een team met verpleegkundigen,
zorgkundigen, artsen en administratieve medewerkers
terecht. Het wordt jouw taak om dit team aan te sturen
tijdens drukke en stresserende momenten.
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• Je volgt een aangepast programma (maandag en/of M. Gera
donderdag van 16u tot 21.30u).
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• Je krijgt vrijstellingen op basis van EVC
(Eerder Verworven Competenties of werkervaring).
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V.U. Pascale De Groote, Lange Nieuwstraat 101, B-2000 Antwerpen - onder voorbehoud van wijzigingen.
AP Hogeschool maakt deel uit van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
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TROEVEN VAN HET BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE:

• We bieden je extra studiebegeleiding.
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Sinds academiejaar 2017-2018 bieden we in het brugP
programma Verpleegkunde een vernieuwd opleidingstram 3 4 5 9 12 15
programma aan. Voor meer informatie raadpleeg
180 181 182 183
bus 22 je
www.ap.be/verpleegkunde.

• Je krijgt vrijstellingen op basis van EVK
(Eerder Verworven Kwalificaties of diploma’s).
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• Het traject omvat 150 studiepunten.
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In het brugprogramma van de bachelor Verpleegkunde
bieden we je een verkort studietraject aan dat je kan
combineren met je job. Een reguliere bacheloropleiding Verpleegkunde duurt vier jaar. Omdat jij reeds
een diploma Verpleegkunde op zak hebt, heb je recht
op heel wat vrijstellingen. Je hoeft dus niet het volledige bachelortraject af te leggen. Je stage kan je, in
samenspraak met de opleiding, vervullen in de instelling waar je werkzaam bent.
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• Verpleegkundigen met een Nederlands diploma
MBO-V
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• Gegradueerde verpleegkundige HBO5

NIEUW PROGRAMMA
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Je bent:
• Gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige
(4de graad secundair onderwijs)
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We begeleiden je heel persoonlijk in je groeiproces.
Bij
O.L.V. Kathedraal
ons ben je geen nummer. Integendeel, het contact met
je lectoren is heel direct en open.
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Falconrui

In het brugprogramma van de bachelor Verpleegkunde
houden we steeds het totaalplaatje in de gaten. En dat
doe jij straks ook. Je wordt een vertrouwenspersoon
en pleitbezorger voor je patiënten en draagt een fikse
verantwoordelijkheid. Daar bereiden we je grondig op
voor. Bovendien prikkelen we je om voortdurend bij te
leren. Zo slaag je erin om je verantwoordelijke rol als
bachelor in de verpleegkunde te optimaliseren.
Persoonlijke begeleiding
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Je bent reeds in het bezit bent van een diploma Verpleegkunde en wilt doorgroeien in je job. Je wilt je verdiepen in management en wetenschappelijk onderzoek
en deze kennis nadien in de praktijk omzetten. Je wilt
op deskundige wijze voor mensen kunnen zorgen. Je
bent erop uit om je verantwoordelijkheid op te nemen,
ook op moeilijke momenten. Jij ziet jezelf straks een
team aansturen, waarbij je de zorg voor je patiënten
organiseert en coördineert.
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Jij stuurt het team aan
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Je draagt meer verantwoordelijkheid

WAAROM KIEZEN VOOR HET BRUGPROGRAMMA
VERPLEEGKUNDE?

Park Spoor Noord
Ellermanstraat
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