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Procedure studieduurverkorting 

1. Voor wie is de procedure studieduurverkorting? 

Je volgde een jaar de bacheloropleiding verpleegkunde of vroedkunde aan een hogeschool. 

Je deed minstens 1 stage en je slaagde hiervoor. Je nam deel aan minstens 1 

examenperiode.  

Als je slaagt voor de procedure studieduurverkorting krijg je een vrijstelling voor module 1 

(initiatie verpleegkunde). Je krijgt dus de toelating om onmiddellijk met module 2 

(verpleegkundige basiszorg) te starten. Je wint een half schooljaar! 

Indien je denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling van meerdere modules (je 

behaalde bijvoorbeeld het volledige eerste jaar aan de bacheloropleiding verpleegkunde 

maar je studiepunten zijn op), neem je contact op met de onderwijscoördinator (An Neven, 

an.neven@stfran.be)  

2. Wat moet ik doen bij de procedure studieduurverkorting? 

De procedure heeft verschillende onderdelen: 

2.1. Zelfreflectie 

We vragen je om na te denken over volgende zaken: 

• je interesse 

• hoe pak je taken aan? 

• hoe verwerk je informatie? 

• hoe werk je in een team? 

2.2. Schriftelijke toets 

We toetsen schriftelijk de competenties van de eerste module aan de hand van een 

casustoets. Hiervoor neem je volgende cursussen door: 

• Fysiologische functies: 

o Anatomie en fysiologie van de cel, de weefsels en de huid; theorie en 

practicum  
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o Anatomie en fysiologie van de bloedsomloop en de ademhaling; theorie en 

practicum  

o Anatomie en fysiologie van het bewegingsstelsel; theorie en practicum  

o Anatomie en fysiologie van het spijsverteringsstelsel; theorie en practicum  

o Anatomie en fysiologie van de nieren en de urinewegen; theorie en practicum 

o EHBO: selectie van onderwerpen (zie verder) 

 

• Communicatie 

• Gezondheidszorg: 

o Algemeen 

o SVH 

o SVH-oefenbundel 

• Ethische reflectie 

• Medisch rekenen 

De toets gaat door op maandag 26 augustus 2019 van 9 uur tot 12 uur op campus 

Gasthuisberg. 

We informeren je ’s avonds over je resultaat via de telefoon. We nodigen je dan ook uit 

voor een interview. 

2.3. Interview 

We bevragen je over een concrete situatie. We bespreken tijdens dit gesprek ook je CV en 

de zelfreflectie. De interviews gaan door op dinsdag 27 augustus (campus gasthuisberg). 

3. Kan ik mij voorbereiden op de procedure studieduurverkorting? 

3.1. Materiaal 

We toetsen met deze procedure of je de basiscompetenties van module 1 (initiatie 

verpleegkunde) voldoende beheerst.  

Om je voor te bereiden kan je het volgende materiaal gebruiken: 

• De opgelijste cursussen van module 1 (te koop in de school aan €89). 

• ‘Het Zakboek verpleegkundige diagnosen van Lynda Juall Carpenito’ (te koop in de 

school aan €58). 
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3.2 Infosessie 

We geven ook een infosessie op school. Enkele docenten geven dan meer uitleg bij 

bepaalde onderdelen. Je kan ook extra uitleg vragen over wat je studeerde.  Je moet je 

inschrijven voor deze infomomenten via mail (receptie@stfran.be) of via de telefoon (016 

23 07 66). 

Dit infomoment gaat door op vrijdag 23 augustus 2019 van 9 uur tot 12 uur op campus 

Gasthuisberg. 

 

4. Wanneer ben ik geslaagd? Hoe krijg ik mijn resultaat? 

4.1. Je bent geslaagd als: 

• je minstens  50% behaalt op de casustoets;  

EN 

• je een positief advies krijgt na het interview over je Curriculum Vitae en je 

zelfreflectie. 

 

4.2. Resultaat 

We informeren je zo snel mogelijk over je resultaat via de telefoon. Je krijgt je resultaat 

later ook op papier.  

Je bent geslaagd. Je kan op 1 september 2019 starten met module 2: ‘Verpleegkundige 

basiszorg’.  

Je bent niet geslaagd. Je kan op 1 september 2019 starten met module 1: ‘Initiatie 

verpleegkunde’. 
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