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Openlesdagen

LESDAGEN EN -UREN

Infodagen en infoavonden

ARTESIS PLANTIJN 
HOGESCHOOL ANTWERPEN

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

CAMPUS
Je volgt les op onze schitterende nieuwe
campus Spoor Noord in hartje Antwerpen. Op
deze toplocatie met moderne vaardigheidslabs en een uitgebreide collectie vakliteratuur zal jij je snel thuis voelen.
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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

ink

estra

Je mag starten als je een diploma secundair
onderwijs hebt. Er is geen toelatingsproef,
maar een basiskennis Engels en goede
rekenvaardigheden zijn heel nuttig.

ACADEMIEJAAR

Rodestraat

Vek

ng

INFOMOMENTEN

Er zijn twee lesmomenten per week:
Maandag en donderdag van 16u tot 21.30u.
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INSCHRIJVEN
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.

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

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.
Data en meer informatie op
www.ap.be/infomomenten.

STUDEREN COMBINEREN

INSCHRIJVINGSGELD
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
• Educatief verlof voor werkenden werd aangevraagd.

BACHELOR
VERPLEEGKUNDE

FLEXTRAJECT
VERPLEEGKUNDE

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

ARTESIS PLANTIJN 
HOGESCHOOL ANTWERPEN

2019/2020

ACADEMIEJAAR

BACHELOR VERPLEEGKUNDE

FLEXTRAJECT VERPLEEGKUNDE

Heb je altijd al gedroomd van een
job als verpleegkundige? Beschik
je niet over de mogelijkheid om
een voltijdse studie te volgen? Of
wil je je opleiding combineren
met je vaste job? Kies dan voor
het flextraject Verpleegkunde.
AP Hogeschool biedt je alle
faciliteiten om je werk te
combineren met je studies.

2019/2020

OPBOUW VAN DE OPLEIDING

WERKEN EN STUDEREN COMBINEREN

Je krijgt alle verpleegkundige technieken onder de
knie in ons hoogtechnologisch vaardigheidslabo. Op
onze gloednieuwe campus Spoor Noord simuleren
we een echte ziekenhuisafdeling. Je oefent er alle
technieken met behulp van de recentste apparatuur:
het inbrengen van een maagsonde, het geven van
injecties, het uitvoeren van wondzorg, bloedafname …

Een reguliere bacheloropleiding Verpleegkunde duurt
vier jaar. In het flextraject Verpleegkunde spreid je de
studielast over meerdere jaren.
Je volgt de opleiding voornamelijk via
afstandsonderwijs en zelfstudie. De contactmomenten
beperken we tot een minimum: de lessen worden
gebundeld op maandagavond en donderdagavond.
Tijdens de contactmomenten werk je met innovatieve
werkvormen, krijg je activerende colleges, bespreek
je problemen en casussen en verwerf je een dieper
inzicht in de verpleegkunde.

Nadat je je alle technieken eigen maakte in het
vaardigheidslabo, sturen we je het werkveld in.
Al vanaf het tweede jaar draai je mee op een
algemene (ziekenhuis)afdeling. Je dient zelf de
basiszorgen toe aan patiënten en brengt je injectieen wondzorgvaardigheden in de praktijk. In de loop
van je opleiding volg je meerdere stages en leer je
de verschillende ziekenhuisafdelingen beter kennen:
geneeskunde, pediatrie, heelkunde, psychiatrie,
materniteit …

We organiseren wekelijks praktijklessen waarbij je
je verpleegkundige technieken kan inoefenen. Het
leermateriaal ter ondersteuning van het theoretische
pakket leen je via de bibliotheek van de hogeschool:
anatomische modellen, zelfstudiepakket, ICTvaardigheden en basisrekenen. Je kan je technieken
extra inoefenen door op voor jou geschikte tijdstippen
praktijklokalen te reserveren.

NIEUW PROGRAMMA

Ook bij het plannen van de stages voorzien we
flexibiliteit, zodat je deze kan afstemmen op je
werkregime.

Sinds academiejaar 2016-2017 bieden we in
het flextraject Verpleegkunde een vernieuwd
programma aan. Voor meer informatie raadpleeg je
www.ap.be/verpleegkunde.

JE KIEST VOOR VERPLEEGKUNDE . .
Omdat je mensen wil helpen bij alle aspecten van
ziekte, genezing en gezondheid. Je bent erop uit om
je verantwoordelijkheid op te nemen in moeilijke
momenten en hebt een groot inlevingsvermogen. Je
bent geïnteresseerd in onderzoek en management.
Je ziet jezelf straks samenwerken met collega
verpleegkundigen en een team aansturen.

JE KIEST VOOR HET FLEXTRAJECT VERPLEEGKUNDE . .
• Omdat je je job wil combineren met hogere studies.
• Omdat je extra studiebegeleiding krijgt.
• Omdat er slechts 2 lesmomenten per week zijn.
• Omdat de leerinhouden gespreid worden.

