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ALGEMEEN DIRECTEUR
Hogeschool PXL is een warme en kwali-
teitsvolle hogeschool: ondernemend, net-
werkend, onderzoekend, dienstverlenend, 
kwaliteitsvol, internationaal, democratisch 
en succesvol.
 
Wij zijn de grootste hogeschool in onze 
provincie en hebben alles in aanbod waar-
door we multidisciplinair ongelofelijk veel 
troeven hebben. Ons credo is ‘vlot serieus’: 
we zijn vlot en eigentijds in de omgang, 
maar bloedserieus wanneer het gaat over de 
kwaliteit van onze opleidingen. Hogeschool 
PXL heeft sterke roots in de provincie, en 
een ruime blik op de wereld.
 
We hopen dat je in onze hogeschool een 
opleiding vindt, en wensen je heel veel stu-
diesucces!

BEN LAMBRECHTS
algemeen directeur

DEPARTEMENTSHOOFD
Onze wereld verandert voortdurend, maar 
het verlangen naar gezondheid blijft een 
constante. En daar zijn mensen voor nodig, 
mensen die zorg willen dragen.

Als je kiest voor een engagement binnen de
gezondheidszorg, dan kies je voor verant-
woordelijkheid. Niet alleen de verantwoor-
delijkheid voor het zorgproces van mensen, 
maar ook de verantwoordelijkheid voor de 
verdere uitbouw en innovatie van je beroep.

ROALD NELISSEN
departementshoofd

WELKOMSTWOORD
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DOELGROEP
Het werktraject richt zich naar werkenden 
die een carrièreswitch naar de zorgsector 
overwegen. We stellen meermaals vast dat 
iemand door contact met de zorgsector 
goesting krijgt om zelf de stap te zetten naar 
een job in de zorg. Vaak is het aantal lesda-
gen of contacturen, evenals het verlies aan 
inkomen door stopzetten van de job een 
hinderpaal om de uiteindelijke sprong te 
wagen. Hierdoor loopt de zorgsector heel 
wat broodnodige talenten mis!

STUDIEDUUR
De opleiding Bachelor in de Verpleegkunde 
bestaat uit 240 studiepunten die aangebo-
den worden in 4 jaar.

Een studieduurverkorting kan aangevraagd 
worden op basis van EVC (Elders Verworven 
Competenties – werkervaring e.a.) of EVK 
(Elders Verworven Kwalificaties – andere 
studiebewijzen). 

De EVC-procedure bestaat uit een moti-
verend schrijven, een intakeprocedure, het 
aantonen van competenties via een portfo-
lio, bijkomende testen en een evaluatiege-
sprek. Om deze studenten bij het opstellen 
van hun dossier voldoende ondersteuning 
te bieden, wordt voor hen een EVC-bege-
leider aangeduid.

Vrijstellingen op basis van EVK kunnen van-
uit de opleiding goedgekeurd worden op 
basis van de door de student ingeleverde 
diploma’s en/of getuigschriften van eerder 
gevolgde opleidingen.

Spreiding van de trajectschijven over meer-
dere academiejaren is mogelijk in functie 
van de individuele noden en de haalbaarheid 
voor de werkstudent.

De opleiding tot bachelor in de verpleegkunde vormt je tot een ‘excellente 

professional’ die met grote verantwoordelijkheid middenin het actuele 

zorglandschap een centrale rol vervult. 

Dankzij deze opleiding word je een top verpleegkundige die de zorg kwaliteits-

vol uitvoert, organiseert en coördineert in zeer diverse zorg- en welzijnsdomei-

nen. Naast “real life” trainingen in technische en communicatieve vaardigheden, 

brengen we je de nodige skills bij om leiderschap op te nemen waar nodig. We 

nemen je doorheen het curriculum mee in je persoonlijke ontwikkeling zodat je 

klaar bent voor de grote uitdagingen binnen het brede werkveld!

OPLEIDINGSPROGRAMMA
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ORGANISATIE VAN HET 
WERKTRAJECT

Het werktraject wordt in een specifiek format 
georganiseerd, waarbij dezelfde competen-
ties nagestreefd worden als in de reguliere 
opleiding tot Bachelor in de Verpleegkunde.
In het werktraject van de bachelor opleiding 
verpleegkunde hanteren we een unieke 
en vernieuwende onderwijsaanpak. Door 
onze authentieke leeromgeving waarin di-
verse onderwijsvormen een plaats krijgen, 
dagen we onze studenten uit om hun gren-
zen te verleggen. Naast een onderwijsaan-
bod op maat van de werkstudent draagt een 
intensieve en persoonlijke coaching ertoe 
bij dat elke student kan uitgroeien tot een 
excellente zorgprofessional.

Studeren in het werktraject omvat:
➤	 ProbleemGestuurd Onderwijs (PGO): 
 werken vanuit concrete 
 probleemsituaties
➤	 Blended learning: een combinatie 
 van contactonderwijs en e-learning
➤	 Vaardigheidsonderwijs en leren 
 in het skillslab
➤	 Klinisch redeneren
➤ Simulatieonderwijs
➤	 Stages

• competentiegericht onderwijs
• studentgecentreerd onderwijs
• maximale coaching van het leerproces
• kleine groepen (14-15 studenten)
• integratie van leerinhouden

De student in het werktraject dient er reke-
ning mee te houden dat het onderwijs geor-
ganiseerd is met minimale contacturen, om 
de combinatie werken en studeren mogelijk 
te maken. Dit betekent dat delen van het on-
derwijs zo georganiseerd zijn dat zelfstudie en 
opdrachten noodzakelijk zijn. Dit vraagt van 
de student thuis nog enige voorbereidingstijd.
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LESTABELLEN EN OPLEIDINGSPROGRAMMA
ACADEMIEJAAR 2023-2024

Afkorting 
SP: studiepunten
Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen

TRAJECTSCHIJF 1

OPLEIDINGSONDERDEEL SP KALENDERWEEK

Fundamenten voor verpleegkunde (theorie) 9 1 - 8

Fundamenten voor verpleegkunde (praktijk) 5 1 - 8

Menselijk functioneren 1 (theorie) 9 9 - 16

Menselijk functioneren 1 (praktijk) 5 9 - 16

Verpleegkunde gekaderd (theorie en praktijk) 8 18 - 21 of 22 - 25

Exploratiestage 6 18 - 21 of 22 - 25

Menselijk functioneren 2 (theorie) 8 26 - 34

Menselijk functioneren 2 (praktijk) 6 26 - 34

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 1 (stroomblok) 4 1 - 34

TOTAAL 60

TRAJECTSCHIJF 2/3

OPLEIDINGSONDERDEEL SP KALENDERWEEK

Klinische zorgtrajecten 1 (theorie) 9 1 - 8 of 9 - 16 of 18 - 25 of 26 - 34

Klinische zorgtrajecten 1 (praktijk) 5 1 - 8 of 9 - 16 of 18 - 25 of 26 - 34

Stage Klinische zorgtrajecten 1 12 1 - 8 of 9 - 16 of 18 - 25 of 26 - 34

Gezin en kind (theorie) 9 1 - 8 of 9 - 16 of 18 - 25 of 26 - 34

Gezin en kind (praktijk) 5 1 - 8 of 9 - 16 of 18 - 25 of 26 - 34

Stage Gezin en kind 12 1 - 8 of 9 - 16 of 18 - 25 of 26 - 34

Wetenschap en innovatie 1 (stroomblok) 4 1 - 17 en 18 - 34

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 2 (stroomblok) 4 1 - 34

TOTAAL 60
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Afkorting 
SP: studiepunten
Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen

TRAJECTSCHIJF 3/2

OPLEIDINGSONDERDEEL SP KALENDERWEEK

GGZ en ouderenzorg (theorie) 9 1 - 8 of 9 - 16 of 18 - 25 of 26 - 34

GGZ en ouderenzorg (praktijk) 5 1 - 8 of 9 - 16 of 18 - 25 of 26 - 34

Stage GGZ en ouderenzorg 12 1 - 8 of 9 - 16 of 18 - 25 of 26 - 34

Klinische zorgtrajecten 2 (theorie) 9 1 - 8 of 9 - 16 of 18 - 25 of 26 - 34

Klinische zorgtrajecten 2 (praktijk) 5 1 - 8 of 9 - 16 of 18 - 25 of 26 - 34

Stage Klinische zorgtrajecten 2 12 1 - 8 of 9 - 16 of 18 - 25 of 26 - 34

Wetenschap en innovatie 2 (stroomblok) 4 1 - 17 en 18 - 34

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 3 (stroomblok) 4 1 - 34

TOTAAL 60

TRAJECTSCHIJF 4

OPLEIDINGSONDERDEEL SP KALENDERWEEK

Acute zorg 4 1 - 8

Interdisciplinaire eerstelijnszorg 4 8 - 16

Contractstage 1 15 1 - 16

Keuzeblok A 4 18 - 25

Keuzeblok B 4 25 - 34

Contractstage 2 15 1 - 17

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 4 (stroomblok) 4 1 - 34

Bachelorproef 10 18 - 34

TOTAAL 60





INSTAPMOMENTEN
Instapmomenten voor de eerste trajectschijf 
zijn voorzien op:
➤ 19 september 2023
➤ 21 november 2023
➤ 12 februari 2024

EVALUATIEMOMENTEN
In de Bacheloropleiding Verpleegkunde aan 
Hogeschool PXL wordt gewerkt met geïn-
tegreerd onderwijs volgens het Probleem 
Gestuurd Onderwijs. Dit betekent dat er ge-
werkt wordt met blokken van 8 lesweken. 
Elk blok is een afgerond geheel. Aan het ein-
de van ieder blok volgt een bloktoets.

Er wordt een creditbewijs ontvangen voor 
elk opleidingsonderdeel/blok dat afgerond 
wordt met een score van 10/20.
Het behalen van het bachelordiploma ge-
beurt volgens dezelfde regels en examens 
als deze voor de reguliere studenten.

INSCHRIJVINGEN
Via de website www.pxl.be kan je je reeds 
voorinschrijven. Via e-mail ontvang je dan 
meer informatie over de stappen die je nog 
moet ondernemen om je inschrijving daarna
te finaliseren. Het studiegeld voor een aca-
demiejaar hangt af van het aantal studie-
punten waarvoor je je inschrijft. Voor 60 
studiepunten zonder studiefinanciering be-
taal je naar verwachting 1092,10 euro.
   
VLAAMS 
OPLEIDINGSVERLOF
Deze opleiding komt in aanmerking in het 
kader van het Vlaams opleidingsverlof (VOV).
Meer info: https://www.vlaanderen.be/op-
leidingsdatabank

DE OPLEIDINGTRAJECT

EERSTE, TWEEDE EN DERDE 
TRAJECTSCHIJF
Lesmomenten 
De lessen worden georganiseerd op 1 vas-
te lesdag per week en dit op dinsdag tussen 
13.30 uur en 22.00 uur. De aanvang van de 
lessen is voorzien in kalenderweek 38 op 
dinsdag 19 september 2023.

VIERDE TRAJECTSCHIJF
Lesmomenten
De lessen worden in dit jaar samen gevolgd 
met de studenten van het reguliere dag-
programma. De vaste lesdag is maandag. 
De aanvang van de lessen is hier eveneens 
voorzien in kalenderweek 38 op maandag 
18 september 2023.

11

http://www.pxl.be
https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank


LIGGINGSPLAN CAMPUS

PXL-HEALTHCARE
Campus Guffenslaan
Guffenslaan 39
3500 Hasselt

OPLEIDINGSHOOFD

MONIQUE RATAJCZAK
e-mail: monique.ratajczak@pxl.be
gsm:  0472 85 48 41
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MEER INFORMATIE

Eindhoven

Sint-Truiden

HASSELTHASSELT

DIEPENBEEKDIEPENBEEK

Maastricht

E314 BRUSSEL - AKEN

E313 ANTW
ERPEN-LUIK

DINSDAG 4 JULI 2023
van 15.00 - 20.00 uur

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2023
van 09.00 - 14.00 uur

INFODAGEN

ZATERDAG 11 MAART 2023
van 10.00 - 14.00 uur

ZATERDAG 22 APRIL 2023
van 10.00 - 14.00 uur

geaccrediteerde opleiding

mailto:?subject=

