Flextraject

Voor wie studie en werk
wil combineren.

Infodagen
Op onze infodagen staan docenten en studenten
uit verschillende opleidingen voor je klaar. Check
www.kdg.be/alle-infodagen om te weten op welke
campus je moet zijn.
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Professionele bachelor
Verpleegkunde
Red jij levens door altijd het hoofd koel te houden? Of vind
jij woorden die ook de pijn kunnen stillen? Of geef jij
dringende medische zorgen aan vluchtelingen uit Syrië?
Hoe groot wil jij worden?
www.kdg.be/verpleegkunde-flex

Open lessen
Benieuwd hoe de lessen eraan toegaan op KdG?
www.kdg.be/openlesdagen

Inschrijven
Gekozen? www.kdg.be/schrijf-in

Onze opleidingen staan niet stil. Up to date info & video:
www.kdg.be/verpleegkunde-flex
V.U.: Veerle Hendrickx, Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen - KdG maakt deel uit van de AUHA, Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen.

Karel de Grote
Hogeschool

Jouw opleiding
Deze bacheloropleiding telt 240 studiepunten en duurt minimum
vier jaar. Als werkstudent kan je een programma volgen waarbij je
zelfstudie combineert met les op de campus (maandag overdag
en dinsdagavond, gemiddeld 10 uur per week)). Daarnaast loop je
natuurlijk ook stage, zo’n 2300 uur in totaal. De planning daarvan
bekijken we samen.
Heb je al een diploma hoger onderwijs of enkele credits op zak,
dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen.
Je bestudeert verpleegkunde in alle facetten: eerstelijnszorg,
geestelijke gezondheidszorg, genees- en heelkunde, geriatrie,
moeder- en kindzorg, pediatrie … Je lessenpakket is heel divers,
met zowel wetenschap als techniek, planningsvaardigheden of
bijvoorbeeld (crisis)communicatie.
Reken op een stevige mix van theorie en praktijk. Je vaardigheden
kan je trainen in het skillslab, een mini-ziekenhuis op de campus.
Natuurlijk zorgen we ook voor begeleiding: online en tijdens
lesmomenten.
- Zelfstudie via online-leeromgeving
- Les op de campus: maandag overdag en dinsdagavond
- Stage: 5 weken in het eerste jaar, minimum 18 weken in het
tweede en derde jaar (gespreid over 3 periodes van ongeveer
6 weken), 22 weken in het vierde jaar (gespreid over 2 periodes
van ongeveer 11 weken)

Info over leerkrediet, studiegeld en
coaching vind je op onze site.
Of heb je een vraag voor een student?
www.kdg.be/chat-met-student

Stage of studie in het buitenland?
Goud waard!
www.kdg.be/international-vibes

Na je studies?
De arbeidsmarkt ontvang je met open armen. Verpleegkunde is een
knelpuntberoep.
Je kan op elke ziekenhuisafdeling aan de slag: spoed, operatiekwartier,
intensive care, kinderafdeling, geriatrie … Ook bij woonzorgcentra,
centra voor daklozen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen,
Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of bij Kind en Gezin wachten er tal van jobs.
Waar je ook terechtkomt, je kan overal het verschil maken.
Hoe groot wil jij worden?
Verder studeren? Een master Verpleeg- en Vroedkunde ligt in het
verlengde van je professionele bacheloropleiding. Je kan ook non-stop
kortere navormingen volgen.

Waar heb je les?
Campus Zuid
Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen
+32 3 613 13 13
veronika.kureckova@kdg.be

kareldegrotehogeschool
#kdghogeschool
@kdghogeschool

