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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
Deze opleiding richt zich naar personen die 
in het bezit zijn van het diploma Bachelor in 
de Vroedkunde.

STUDIEDUUR
Vanaf het academiejaar 2018-2019 kan elke 
student met een diploma van ‘Bachelor in 
de vroedkunde’ de bacheloropleiding Ver-
pleegkunde (240 studiepunten) aanvatten 
met een automatische studieduurverkorting 
van 120 studiepunten, en dit op basis van 
EVK (Elders Verworven Kwalificaties), name-
lijk het eerder behaalde diploma als vroed-
vrouw.

De verkorte Bachelor Verpleegkunde 

na Vroedkunde beoogt om vroed-

vrouwen in de mogelijkheid te stellen 

om binnen het wettelijk kader het di-

ploma Bachelor in de Verpleegkunde 

te behalen in een verkort studietraject. 

OPLEIDINGS-
PROGRAMMA



ORGANISATIE VAN 
DE VERKORTE 

BACHELOR 
VERPLEEGKUNDE 
NA VROEDKUNDE

De verkorte bachelor wordt in een speci-
fiek traject georganiseerd, waarbij dezelfde 
competenties nagestreefd worden als in de 
reguliere opleiding tot Bachelor in de Ver-
pleegkunde.

Vroedvrouwen in de verkorte bachelor be-
schikken al over competenties op niveau 6 
voor wat betreft het inschatten, organiseren 
en coördineren van de zorg vanuit weten-
schappelijke inzichten. Basiskennis en vaar-
digheden met betrekking tot het beoefenen 
van de verpleegkunde zijn eveneens aan-
wezig. Verdere verdieping van de specifiek 
verpleegkundige competenties vormt het 
uitgangspunt van deze verkorte bachelor.

Vanuit het probleemgestuurd onderwijs 
(PGO) wordt er vanuit herkenbare concrete 
probleemsituaties verder gebouwd aan de 
nodige theoretische en praktische inzichten.

Studeren in het PGO-systeem 
betekent:  
➤	 competentiegericht onderwijs
➤	 studentgecentreerd onderwijs
➤	 maximale coaching van het leerproces
➤	 kleine groepen (14-15 studenten)
➤	 integratie van leerinhouden
➤	 ...

De vroedvrouw in de verkorte bachelor 
dient er rekening mee te houden dat het on-
derwijs georganiseerd is met minimale con-
tacturen, om de combinatie werken en stu-
deren mogelijk te maken. Dit betekent dat 
delen van het onderwijs zo georganiseerd 
zijn dat zelfstudie en opdrachten noodzake-
lijk zijn. Dit vraagt van de student thuis nog 
enige voorbereidingstijd.
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TRAJECT EN 
PROGRAMMA

LESMOMENTEN 
De eerste trajectschijf wordt georganiseerd 
op 1 vaste lesdag per week en dit op vrij-
dag tussen 8u en 18u. Voor de tweede tra-
jectschijf zullen de lessen plaatsvinden op 
maandag tussen 8u en 18u. 

De aanvang van de lessen is voorzien op 
vrijdag 22 september 2023 (introductiedag 
op vrijdag 15 september 2023).

INHOUD VAN DE LEERSTOF 
In het traject komen specifieke inhouden 
binnen het biomedische vakgebied aan 
bod evenals maatschappelijke en ethische 
vraagstukken, multiculturele en interdisci-
plinaire aspecten in de zorgverlening. 

De vroedvrouwen in de verkorte bachelor 
volgen een programma op maat waarin 
aandacht is voor het uitbouwen van speci-
fieke verpleegkundige competenties in di-
verse zorgdomeinen.

PROFESSIONALISERING
In het opleidingsonderdeel ‘De verpleeg-
kundige professional’ staat het verwerven 
van de competenties van de bachelor in de 
verpleegkunde vanuit een beroepsgerichte 
situatie centraal.

Elke vroedvrouw zal hierbij, naast het werk-
plekleren, stage lo pen op een stage-afde-
ling.

DE BACHELORPROEF
Hiervoor wordt een vrijstelling op basis van 
EVK toegekend (binnen pakket 120 studie-
punten EVK bij aanvang van de opleiding).
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LESTABELLEN EN OPLEIDINGSPROGRAMMA
ACADEMIEJAAR 2023-2024

Afkorting 
SP: studiepunten
Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen

TRAJECTSCHIJF 1

KERNBLOK/STROOMBLOK SP

Verpleegkundig professional 1 (theorie) 9

Verpleegkundig professional 1 (praktijk) 4

Verpleegkundig professional 2 (theorie) 9

Verpleegkundig professional 2 (praktijk) 4

Verpleegkundig professional 3 (theorie) 9

Verpleegkundig professional 3 (praktijk) 4

Verpleegkundig professional 4 (theorie en praktijk) 6

Verpleegkundige met de X-factor 1 (stroomblok) 5

Stage Verpleegkundig professional 1 10

TOTAAL 60

TRAJECTSCHIJF 2

Acute zorg (theorie en praktijk) 4

Interdisciplinaire eerstelijnszorg (theorie en praktijk) 4

Keuzeblok A (theorie en praktijk) 4

Keuzeblok B (theorie en praktijk) 4

Contractstage 1 15

Contractstage 2 15

EBN Innovatie Verpleegkundig professional 8

Verpleegkundige met de X-factor 2 (stroomblok) 6

TOTAAL 60
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INSTAPMOMENTEN
Instapmomenten zijn voor de eerste 
trajectschijf voorzien op:
➤	 22 september 2023 
 (startdag 15 september 2023)
➤	 24 november 2023
➤	 16 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 (uitzonde-
ring: stroomblokken). Aan het einde van ie-
der blok volgt een bloktoets.

Er wordt een creditbewijs ontvangen voor 
elk opleidingsonderdeel/blok dat afgerond 
wordt met een score van 10/20.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het behalen van het bachelordiploma ge-
beurt volgens dezelfde regelingen en exa-
mens 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.

OPLEIDINGSVERLOF
Deze opleiding geeft recht op vlaams oplei-
dingsverlof. Alle opleidingen die in aanmer-
king komen voor Vlaams opleidingsverlof 
kan je raadplegen op: https://www.vlaan-
deren.be/opleidingsdatabank

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


LIGGINGSPLAN CAMPUS

PXL-HEALTHCARE
Campus Guffenslaan
Guffenslaan 39
3500 Hasselt

COÖRDINATOR

LIESBETH DE GRYSE
e-mail: liesbeth.degryse@pxl.be
gsm 0472 30 43 44
www.pxl.be/werkenenstuderen

MEER INFORMATIE

Eindhoven

Sint-Truiden
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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:liesbeth.degryse%40pxl.be?subject=
http://www.pxl.be/werkenenstuderen

