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Theoretische achtergrond van het beroep
- Klinisch redeneren
- Kinderverpleegkundige zorg op maat
- Gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening
- Geestelijke gezondheidszorg
- Medisch technische zorg 1
- Medisch technische zorg 2

3
3
3
3
3
3

Wetenschappelijke onderbouwing

3

Sociale wetenschappen
Interprofessioneel samenwerken

3

OPLEIDINGSONDERDELEN
Professionele expertise
Contractstage

TOELATINGSVOORWAARDEN

INFOMOMENTEN

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

Openlesdagen

ACADEMIEJAAR
SP*
30

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

Theoretische achtergrond van het beroep:

Professionele expertise
Stage, reflectieve beroepsontwikkeling, portfolio

27

Professionele vaardigheden
Contextgebonden complexe zorgsituaties

6

TOTAAL

60

- Farmacologie

3

- Handelen in urgente situaties

3

- Gezondheid en maatschappij

3

- Oncologie en levenseinde

3

Keuze 1:

3

- Acute zorg Volwassenen

3

- Acute zorg Kinderen

3

Keuze 2:
- Geïntegreerde zorg tijdens de levensloop

3

- Primary Health

3

Sociale wetenschappen

3

Bachelorproef

9

TOTAAL

60

AFSTUDEREN
Afstuderen doe je na een succesvolle
bachelorproef. De opleiding houdt interessante vacatures voor je in de gaten waardoor je snel kan solliciteren.

CAMPUS
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.

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.

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.

BACHELOR

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

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVING
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BACHELOR

VERPLEEGKUNDE

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.

VERPLEEGKUNDE IS DÉ OPLEIDING VOOR JOU …
Omdat jij 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 je collega’s en een
team aansturen.

Omdat je alle verpleegkundige technieken onder de
knie krijgt 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 … We
analyseren de oefeningen met behulp van video-opnames, zodat je heel snel grote sprongen vooruit maakt.
In het neonatologisch labo leer je zowel pasgeborenen als jonge kinderen en tieners verzorgen. In het
operatiekwartier bereid je je voor op een loopbaan
als operatieverpleegkundige. De vaardigheden van
het thuisverplegen leer je in een echte huiskamer. In
de kritische zorgenkamer maak je kennis met onze
levensechte patiëntenpoppen. Zij simuleren zonder
verpinken een acuut hartfalen of shocktoestand en
leren je defibrilleren, reanimeren, pacen, kunstmatige
ventilatie en zoveel meer.
Omdat wij je niet alleen theoretische kennis bijbrengen, maar ook verpleegkundige vaardigheden
en managementtechnieken. Je maakt kennis met het
brede verpleegkundige spectrum: acute en chronische
zorg, primary health care, geestelijke gezondheidszorg, kinder- en geriatrische verpleegkunde … In het
vierde jaar komen rampenplanning en farmacologie
uitgebreid aan bod. Je stageplek in het derde jaar, je
keuzevakken in het vierde jaar en het onderwerp van
je bachelorproef bepalen in welk domein jij je kennis
verbreedt en wil toepassen. Dankzij je brede basisopleiding kan je in alle domeinen aan de slag.
Omdat je zo vaak mogelijk stage loopt. Nadat je je
alle technieken eigen maakte in het skills lab, sturen
we je het werkveld in. Al vanaf het eerste jaar draai
je 7 weken lang mee op een algemene (ziekenhuis)
afdeling. Je dient zelf de basiszorgen toe aan patiënten
en brengt je injectie- en wondzorgvaardigheden in de
praktijk. In het tweede jaar volg je meerdere kijkstages
en leer je de verschillende ziekenhuisafdelingen beter
kennen: geneeskunde, pediatrie, heelkunde, psychiatrie, materniteit …

In het derde jaar loop je twee stages van telkens 8
weken. Je eerste stage-afdeling is een keuzestage.
Je werkt er nauw samen met een verpleegkundige.
Nadien ligt alle verantwoordelijkheid in jouw handen
en neem je samen met je collega-stagiaires het management van een hele ziekenhuisafdeling over. De
verpleegkundigen kijken enkel nog toe! Het laatste jaar
sluit je af met een contractstage van 22 weken.
Vanaf het tweede opleidingsjaar is er een ruim aanbod
aan buitenlandse stagemogelijkheden, zowel binnen
als buiten Europa.
Omdat wij jou heel persoonlijk begeleiden tijdens je
groeiproces tot verpleegkundige. Bij ons ben je geen
nummer. Integendeel: het contact met je lectoren is
heel direct en open. We nodigen je zelfs uit om al je
vragen en twijfels te bespreken met je coach. Zo groei
je stap voor stap uit van student tot een echte professional, klaar om een belangrijke rol te spelen in het
werkveld.
Omdat je meteen werk vindt. De meeste studenten
krijgen al tijdens hun stage een job aangeboden en
kunnen onmiddellijk aan de slag in het vakgebied dat
ze zelf kiezen. Als bachelor in de verpleegkunde ben je
in staat om zelfstandig een verpleegkundige diagnose
te stellen. Je denkt kritisch na over welke verpleegkundige zorgen de patiënt nodig heeft. Vervolgens dien je
de zorgen zelf toe of stuur je andere verpleegkundigen
aan en coördineer je de zorgverlening. Je stelt daarbij
steeds het welbevinden van de patiënt en de tevredenheid van de patiënt en zijn familie voorop. Samen met
het (multidisciplinair) team van je afdeling of organisatie waarborg je de kwaliteit van de zorgverlening.
Omdat je gemakkelijk doorgroeit. Dankzij je bachelordiploma kan je gemakkelijk vervolgopleidingen
volgen, je specialiseren en/of doorgroeien. Zo kan je
na het behalen van je diploma meteen starten in een
bachelor-na-bachelor of postgraduaatsopleiding. Ook
de masteropleiding aan een universiteit is een slimme
keuze.
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OPLEIDINGSONDERDELEN
Beleidswetenschappen
Ethiek, recht
Professionele vaardigheden
Verpleegtechnische basisvaardigheden

SP*

OPLEIDINGSONDERDELEN

SP*

3

Beleidswetenschappen
Eerstelijnsgezondheidszorg en organisatieleer

3

14

Professionele vaardigheden
Complexe en invasieve verpleegkundige vaardigheden

9

Sociale wetenschappen
Diversiteit, casuïstiek, communicatieve vaardigheden

3

Sociale wetenschappen
- Psychologie, filosofie, sociologie
- Communicatieve vaardigheden

3
3

Theoretische achtergrond van het beroep
Anatomie en Fysiologie
Basisverpleegkunde 1
Basisverpleegkunde 2
Anatomie, fysiologie en farmacologie
Voeding en dieetleer
Hygiëne en microbiologie

4
3
3
4
3
3

Wetenschappelijke onderbouwing
Basis wetenschappelijk onderzoek

5

Professionele expertise
Stage, reflectieve beroepsontwikkeling, portfolio

12

TOTAAL

60

Theoretische achtergrond van het beroep
- Geneeskundige pathologie
- Heelkundige pathologie
- Zorg aan moeder en kind
- Sociale en geestelijke gezondheidszorg

3
3
3
3

Wetenschappelijke onderbouwing

3

Professionele expertise
Stage, reflectieve beroepsontwikkeling, portfolio

30
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