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ARTESIS PLANTIJN 
HOGESCHOOL ANTWERPEN

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.

INFOMOMENTEN

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

INSCHRIJVINGSGELD
Op www.ap.be vind je meer informatie over
studiegelden. Bij de inschrijving ontvang je
een overschrijvingsformulier waarmee het
inschrijvingsgeld kan worden betaald.

STUDEREN COMBINEREN

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

BACHELOR
VERPLEEGKUNDE
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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

at

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.

CAMPUS

ink

estra

Je mag starten als je een diploma
bachelor in de vroedkunde hebt. Er is geen
toelatingsproef, maar een basiskennis Engels
en goede rekenvaardigheden zijn heel nuttig.

Je kan het traject in dag- of avondonderwijs
volgen. De daglessen vinden plaats tijdens de
reguliere uren, de avondlessen vinden plaats
op maandag en donderdag van 16u tot 21.30u.
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Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP
Hogeschool.
Data, meer informatie en inschrijvingen op
www.ap.be/openlesdagen.

Infodagen en infoavonden
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.

VERKORT TRAJECT
VERPLEEGKUNDE
VOOR VROEDVROUWEN
ARTESIS PLANTIJN 
HOGESCHOOL ANTWERPEN
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BACHELOR VERPLEEGKUNDE

VERKORT TRAJECT
VERPLEEGKUNDE
VOOR VROEDVROUWEN

Heb je altijd al gedroomd van
een job als verpleegkundige?
Je hebt reeds een diploma
Vroedkunde op zak en
wil dit aanvullen met een
bachelordiploma Verpleegkunde?
Kies dan voor het verkort traject
van de bachelor Verpleegkunde.

WAAROM KIEZEN VOOR HET VERKORT TRAJECT
VERPLEEGKUNDE?
Jij wil straks vanuit een andere rol in het team
met verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen en
administratieve medewerkers terecht komen.
Je hebt een groot inlevingsvermogen en wil
mensen helpen bij alle aspecten van ziekte,
genezing en gezondheid. Je bent geïnteresseerd in
onderzoek en management en bent erop uit om je
verantwoordelijkheid op te nemen. Je ziet jezelf straks
samenwerken met collega-verpleegkundigen en een
multidisciplinair team aansturen tijdens drukke en
stresserende momenten.
Omdat je reeds heel wat competenties en
vaardigheden opbouwde tijdens je vorige studies en
in je job als vroedvrouw, bieden we je een verkort
studietraject aan.
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.
Nadat je je alle technieken eigen maakte in het
vaardigheidslabo, sturen we je het werkveld in en volg
je stages op verschillende (ziekenhuis)afdelingen. Zo
ontdek je waar je straks met je diploma terecht kunt.
Na het afronden van je studies vind je meteen werk
als verpleegkundige. De meeste studenten krijgen
al tijdens hun stage een job aangeboden en kunnen
onmiddellijk aan de slag in het vakgebied dat ze
zelf kiezen. Wil je nadien nóg verder studeren? Dat
kan! Je kan kiezen uit verschillende banaba’s en
postgraduaten. Ook de masteropleiding aan de
universiteit is een slimme keuze.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie raadpleeg je www.ap.be/
verpleegkunde of contacteer je het opleidingshoofd:
eva.vanderlinden@ap.be.

MODELTRAJECT
Onder voorbehoud van wijzigingen.
Op www.ap.be vind je de laatste versies.
*SP: Studiepunten

VERPLEEGKUNDE VOOR VROEDVROUWEN
OPLEIDINGSONDERDELEN
Theoretische achtergrond van het beroep
- Basisverpleegkunde 1
- Basisverpleegkunde 2
- Geneeskundige pathologie
- Hygiëne en microbiologie
- Heelkundige pathologie
- Zorg aan moeder en kind
- Sociale en geestelijke gezondheidszorg
- Klinisch redeneren
- Kinderverpleegkundige zorg op maat
- Gespecialiseerd verpleegkundige zorgverlening
- Geestelijke gezondheidszorg
- Medisch technische zorg 1
- Medisch technische zorg 2
- Farmacologie
- Handelen in urgente situaties
- Gezondheid en maatschappij
- Oncologie en levenseinde
Keuze 1:
- Acute zorg Volwassenen
- Acute zorg Kinderen
Keuze 2:
- Chronische zorg
- Primary Health
Sociale wetenschappen
Professionele vaardigheden
- Complexe en invasieve verpleegkundige vaardigheden
- Contextgebonden complexe zorgsituaties
Reflectieve beroepsontwikkeling
Bachelorproef
Contractstage

TOTAAL
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