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Voorwoord
Hartelijk dank voor je inschrijving voor de flexibele deeltijd/duale opleiding hbo-verpleegkunde van de
Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport van De Haagse Hogeschool. Sinds september 2017 neemt de
opleiding hbo-verpleegkunde in Den Haag deel aan de pilot flexibilisering hoger onderwijs voor
werkenden. Het uitgangspunt van de flexibele deeltijd/duale opleiding is dat het onderwijs aansluit bij de
voorkennis en vaardigheden van de (volwassen) student. Dat betekent dat er met en voor iedere student
een individueel studieprogramma, de individuele ‘student journey’ wordt opgesteld. In deze handleiding
staat beschreven wat deze individuele student journey inhoudt, hoe je deze, samen met je studiecoach,
samenstelt en wat het flexibele onderwijsconcept betekent.
Voor de start van de opleiding is het belangrijk dat je een relevante werk-/stageplek hebt voor tenminste
16 uur per week. Deze stage/werkplek moet jou begeleiding bieden op hbo-niveau (hbo-v). Het is
belangrijk dat er op je stage/werkplek sprake is van voldoende complexe zorgsituaties. Aangezien je
werkgever/stage biedende instelling ook een rol heeft bij het behalen van de leeruitkomsten sluit je,
samen met de opleiding en de werkgever/stage biedende instelling een tripartite overeenkomst af.
Daarnaast wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten waarin het onderwijsprogramma van de student
wordt vastgelegd. Door middel van de werkplekscan kun je alvast kijken of jouw leerwerkplek voldoet aan
de eisen die er voor het behalen van de leeruitkomsten aan gesteld worden.
Lees deze startinformatie goed door, zodat je goed voorbereid aan de start van de opleiding staat!
De opleidingsdag voor de propedeuse is donderdag. Houd er rekening mee dat de hoofdfase
leeruitkomsten op een andere dag (komend jaar op maandag of woensdag) kunnen worden gegeven.
Startdag 5 september 2019
De opleiding start in de eerste week van september, op 5 september 2019. We zien je dan
graag om 8.45 uur in De Haagse Hogeschool, Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport,
Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN, Den Haag, in Ovaal 1.49.
Checklist voor de start van de opleiding:
Zorg dat je voor de start van de opleiding het volgende hebt aangeleverd bij het faculteitsbureau:
•
Een ingevulde tripartite overeenkomst, ondertekend door jou en je leerwerkplek (zie
Bijlage 1)
•
Indien je dit hebt: een gewaarmerkte kopie van je SPH of MBO-v diploma en geldige
BIG registratie.
Stuur deze informatie per per e-mail naar: GVS-SRB@hhs.nl
De leermiddelen voor je opleiding zijn afhankelijk van je individuele studieroute, dit bepaal je na
de start. Voor de eerste leeruitkomst is het aanbevolen om het volgende boek aan te schaffen:
•
Laurant, M & Vermeulen, H. (2018), Gezondheid organiseren. (1e druk). Houten: Bohn
Stafleu van Loghum ISBN: 978 90 368 2128 5.
Aanmelden voor de startdag kan via een digitaal formulier, scan onderstaande QR code
of klik op de link.

Aanmeldingsformulier startdag

Team deeltijd/duaal
De Haagse Hogeschool, 2019
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Flexibel onderwijs
In onze visie op onderwijs voor werkenden staat flexibiliteit centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat wij om
een volwassen, werkende student beter te kunnen bedienen, flexibiliteit moeten bieden voor wat betreft
volgorde, tempo, didactiek en toetsing. Aan de ene kant door eerder behaalde leeruitkomsten te laten
valideren of vrijstellingen te verkrijgen voor bepaalde onderwijseenheden of modules (behaald in
voorgaande opleidingen of door eerder en/of elders opgedane ervaring), en aan de andere kant door de
volgorde van de inhoud aan te laten sluiten bij jouw eigen wensen, eerder opgedane ervaring en je
leerwerkplek. Je kunt dus de opleiding in je eigen gewenste tempo volgen en in onze hybride
leeromgeving keuzes maken voor een werkvorm waarin jij het onderwijs wilt volgen.
De volgende uitgangspunten van de flexibele deeltijd/duale opleiding bieden je maximale flexibiliteit van
het aanbod met betrekking tot hoe, waar, met wie en wanneer jij leert:
1. Leeruitkomsten vormen de basis;
2. Individuele programma’s (student journeys) worden samen met jou (en je werkgever) vastgesteld. Jij
bepaalt aan welke leeruitkomst(en) je wanneer gaat werken en op welke manier. Deze student
journey sluit aan bij je voorkennis en vaardigheden.
3. Bij iedere leeruitkomst heb je de keuze uit een ‘leerarrangement’ van (a)synchrone activiteiten op
school, online of op de werkplek. De gekozen leerroute in combinatie met de persoonlijke keuze voor
leeractiviteiten vormt samen de student journey;
4. Begeleiding vindt plaats door een studiecoach en is op maat en gepersonaliseerd;

Onderwijsconcept: activerend onderwijs
Leren is een continu proces dat plaatsvindt in je brein. Om het leren te bevorderen is het belangrijk om
variatie aan te brengen in leeractiviteiten, en om actief met de leerstof aan de slag te gaan. Daarom
kiezen we er bij hbo-verpleegkunde voor om een variatie aan leeractiviteiten aan te bieden, zowel online
als face-to-face, asynchroon en synchroon, individueel en in groepsverband. Deze activiteiten vormen
een leerarrangement dat bestaat uit leeractiviteiten in drie categorieën: werkplekleren, synchrone
activiteiten en a-synchrone activiteiten.
•

Synchrone activiteiten zijn activiteiten die begeleid worden door een docent. Deze kunnen zowel
onsite (face-to-face) als online aangeboden worden. Ook een combinatie van beide vormen is
mogelijk;
• A-synchrone activiteiten zijn activiteiten waarbij je zelfstandig of in duo’s/groepen werkt. Deze
kunnen zowel onsite als online en als combinatie plaatsvinden;
• Werkplekleren: je werkt aan leeruitkomsten op je werkplek op een zelfgekozen manier of op een
manier die aangedragen is.
Je kiest zelf uit dit aanbod van leeractiviteiten die leeractiviteiten die bij jou passen en waar je op dat
moment van je ontwikkeling aan toe bent. Zo creëer je je eigen student journey. Soms zullen bepaalde
leeractiviteiten verplicht of sterk aanbevolen zijn.
Bij alle onderwijsactiviteiten gaan we uit van activerend onderwijs en daarbij behorende activerende
werkvormen. Dat betekent dat je weinig klassieke hoorcolleges zult volgen, maar dat je met name bezig
zult gaan met de integratie van kennis in de beroepspraktijk. De lessen zijn dus vooral bedoeld als een
verdiepingsslag. Dit betekent ook dat je voorbereid in de lessen dient te komen om die integratie en
verdiepingsslag daadwerkelijk te kunnen maken.

Werken met modules en leeruitkomsten
De opleiding hbo-verpleegkunde bestaat uit 8 modules van 30 EC (studiepunten). Iedere module bestaat
uit meerdere leeruitkomsten (meestal 3) die met elkaar samenhangen. Een leeruitkomst beschrijft
datgene wat je geacht wordt te weten, te begrijpen en te kunnen toepassen na afronding van een
leerperiode. De leeruitkomsten vormen daarmee de operationalisatie van de eindkwalificaties van de
opleiding. In de leeruitkomst wordt beschreven welk gedrag er van je verwacht wordt, en ook hoe je
hiervoor bewijs kunt aanleveren.
Het flexibele onderwijsconcept betekent dat er geen specifieke tijd staat voor een module. Afhankelijk van
je eerder opgedane kennis en ervaring zal je modules sneller of langzamer doorlopen. Ook is het
Startinformatie
Hbo-Verpleegkunde / Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport – versie 1.0
De Haagse Hogeschool, 2019

5

mogelijk om modules naast elkaar te volgen. De meeste modules worden 2x per jaar aangeboden
(startend in september of in februari). Samen met je studiecoach bepaal je jouw eigen onderwijsroute, de
individuele student journey. Deze individuele student journey wordt vastgelegd in een
onderwijsovereenkomst.

Individuele student journey
Zoals al genoemd volgt iedere student binnen de flexibele deeltijd/duale opleiding hbo-verleegkunde een
eigen individuele student journey. Het plannen van deze ‘journey’ bestaat uit de volgende stappen:
1. Kennismaking: Je voert aan het begin van de opleiding een kennismakingsgesprek met je
studiecoach. In dit gesprek worden je motivatie, studievaardigheden en werkervaring besproken en
wat dit mogelijk betekent voor de leeruitkomsten en voor het te doorlopen programma. Het gesprek is
adviserend van aard en ondersteunt je bij het maken van de keuzes op welke wijze jij het
opleidingstraject gaat doorlopen.
2. Verlenen van vrijstellingen: Samen met je studiecoach bekijk je na de start van de opleiding of er
leeruitkomsten zijn waarvoor op basis van diploma’s en/of werkervaring individuele vrijstellingen
kunnen worden aangevraagd. De examencommissie neemt een besluit over het al dan niet toekennen
van vrijstellingen op basis van de argumentatie en aangeleverd bewijsmateriaal. Na het verlenen van
de vrijstelling krijgt je de studiepunten voor de betreffende leeruitkomst(en) toegekend.
3. Afsluiten van een onderwijsovereenkomst: samen met je studiecoach maak je afspraken over de
invulling van het opleidingstraject in de onderwijsovereenkomst.
N.B. Het aanvragen van vrijstellingen kan pas na aanvang van de studie.

Onderwijsovereenkomst
Samen met de opleiding en je leerwerkplek sluit je jaarlijks een onderwijsovereenkomst af (Bijlage 2:).
Deze overeenkomst bevat jouw individuele student journey. In deze overeenkomst worden de afspraken
vastgelegd tussen jou en de opleiding/de Haagse Hogeschool op het gebied van:
•
•

aan welke leeruitkomsten gaat de student de werken;
op welke wijze gaat de student aan de leeruitkomsten werken(online-, contact onderwijs of werkend
leren);
• welke vorm van leerwegonafhankelijk toetsing is bij de betreffende leeruitkomsten overeen gekomen.
Natuurlijk kan het zo zijn dat je tijdens de opleiding toch wilt versnellen/vertragen. Je
onderwijsovereenkomst kan daarop, na overleg met je studiecoach aangepast worden.

De rol van de studiecoach
Tijdens je opleiding wordt je begeleidt door een (vaste) studiecoach. De studiecoach vormt het je
aanspreekpunt en je begeleider bij het samenstellen en doorlopen van je individuele ‘student journey’,
zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. De studiecoach kan je adviseren bij de inrichting van je
individuele ‘student journey’, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van zowel de werkplek als de
opleiding en met oog voor de te realiseren leeruitkomsten en de daarvoor noodzakelijke activiteiten.
Vooral in de eerste fase van de studie, waarin je je individuele student journey vorm gaat geven zal je veel
contact met je studiecoach hebben. Maar ook daarna blijft je studiecoach je eerste aanspreekpunt en zal
je regelmatig contact hebben met de studiecoach over je studievoortgang. Tijdens de startdag op 5
september hoor je wie je studiecoach is.

Eigen regie
De begeleiding van de studiecoach en van docenten is erop gericht je intrinsieke motivatie voor de studie
en het beroep aan te spreken, zodat je vanuit je eigen verantwoordelijkheid handelt. De individuele
student journey geeft je veel flexibiliteit, maar die flexibiliteit is niet vrijblijvend. Dit betekent ook dat je veel
verantwoordelijkheid hebt en zelf de regie zal moeten nemen over je studietempo, leerroute en toetsing.
Dat vraagt motivatie, planning en discipline. Die motivatie voor de studie kan onder druk komen te staan
door problemen met plannen, studeren, schrijven, of door problemen in je eigen sociale context. Je
studiecoach kan je hierbij begeleiden en werkt samen met jou aan manieren om eventuele problemen op
tafel te krijgen, naar oplossingen te zoeken en om je te leren inzien hoe je de studie op een succesvolle
manier kan afronden. De studiecoach neemt daarbij de verantwoordelijkheid niet over, maar biedt hulp op
maat.
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Werkplekleren
Het werkplekleren heeft een belangrijke plaats in de opleiding. Werkplekleren kan worden gedefinieerd
als: ‘Leren dat plaatsvindt in reële arbeidssituaties als leeromgeving en met werkelijke problemen uit de
arbeidspraktijk als leerobject’. In werksituaties en op basis van werkelijke vraagstukken en dilemma’s uit
de beroepspraktijk werk je aan de verwerving en toepassing van relevante kennis en vaardigheden om
tot (voorstellen voor) aanpakken en oplossingen te komen en deze te toetsen aan de praktijk. Ervaring
wijst uit dat de werkpraktijk de plek is om te leren, te reflecteren en te verdiepen. Hoe dichter het leren bij
de werkpraktijk gebracht kan worden, hoe groter de kans dat de transfer naar de werkpraktijk gemaakt
kan worden. Het werk biedt een rijke leeromgeving en heeft voor de lerende en zijn leidinggevende als
voordeel dat de resultaten direct zichtbaar zijn.

Werkplekscan
Voor de start van de opleiding is het belangrijk dat je een relevante leerwerkplek hebt voor tenminste 16
uur per week. Op je leerwerkplek dien je begeleiding te krijgen van een hbo-verpleegkundige. Het is
belangrijk om te weten of de leerwerkplek geschikt is, of geschikt te maken is, om bij te dragen aan het
realiseren van leeruitkomsten. Daarom vul je voorafgaand aan of in de eerste periode van de opleiding de
werkplekscan (Bijlage 2) in, om de geschiktheid van je leerwerkplek voor het behalen van de
leeruitkomsten te beoordelen. De werkplekscan kan je evt. ook helpen om een geschikte leerwerkplek te
zoeken.
N.B. Wanneer je nog geen hepatitis B vaccinatie hebt, overleg hier dan over met je leerwerkplek.

Tripartite overeenkomst
Voor iedere student geldt dat er een tripartite overeenkomst wordt gesloten tussen opleiding, student en
werkgever/stage biedende instelling (Bijlage 1:). Hierin wordt vastgelegd welke leeruitkomsten je op de
leerwerkplek gaat behalen, welke leeractiviteiten worden ondernomen, de wijze van begeleiding door de
werkplek en de wijze van beoordeling. Voor de start van de opleiding dien je een ondertekende tripartite
overeenkomst naar het faculteitsbureau te sturen.

Leerwegonafhankelijk toetsen
Bij het flexibele onderwijsconcept hoort ook flexibele toetsing. We noemen dit leerwegonafhankelijke
toetsing; toetsing gericht op het toetsen en beoordelen van leeruitkomsten ongeacht de gevolgde
leerweg. Deze leerweg kan bestaan uit formeel leren in een onderwijssetting, maar ook informeel of
nonformeel leren, bijv. via bedrijfscursussen of op de leerwerkplek. Als student in het flexibele
programma heb je keuze in de leerwegonafhankelijke toetsvorm, en het moment van toetsing. Uiteraard
moet de toets wel voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. Deze criteria worden meestal vastgelegd in
een rubric.
Voor leerwegonafhankelijke toetsing kunnen in principe alle soorten toetsen worden ingezet (ook
kennistoetsen), afhankelijk van de kennis, vaardigheden, en attitude die in de leeruitkomst beschreven
staan. Veelgebruikte toetsvormen voor leerwegonafhankelijke toetsing zijn: portfolio-assessment,
criteriumgericht interview, beroepsproducten (diensten of producten die een professional moet kunnen
leveren in de (beroeps)praktijk van alledag).
Flexibiliteit in het moment van toetsing betekent dat jij bepaalt wanneer je een toets behorende bij een
leeruitkomst wilt inleveren. Je maakt dus je eigen deadlines. Dat geeft vrijheid, maar vraagt ook eigen
verantwoordelijkheid. Voor iedere toets heb je per jaar maximaal 2 pogingen.
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Opleidingsorganisatie
Studentenaccount
Voor de start van de opleiding krijg je via de post je toegangscode (inlognaam en wachtwoord) voor je
studentenaccount toegestuurd. Hiermee kun je inloggen op Studentennet, toegang krijgen tot de digitale
collectie van de bibliotheek, en je inschrijven voor onderwijs en toetsing via Blackboard en OSIRIS.

E-mail
Met je studentenaccount krijg je ook een e-mail adres van De Haagse Hogeschool. Dit e-mailadres wordt
gebruikt als communicatiemiddel, tijdens je opleiding gebruik je dit mailadres voor de correspondentie
met de opleiding. Zorg er dus voor dat je je e-mail inbox regelmatig checkt.

Studentennet
Op ‘Studentennet’ word je geïnformeerd over de voor je opleiding belangrijke zaken en actualiteiten. Ook
algemene nieuwberichten over De Haagse Hogeschool vind je hier. Je komt op Studentennet via
https://intranet.hhs.nl. Om in te loggen op Studentennet heb je een studentenaccount nodig. Door het
volgen van de verschillende sites kun je zelf bepalen welk nieuws je op de startpagina te zien krijgt. Ook
kun je zelf de links op de startpagina aanpassen.

FrontOffice
De faculteit Gezondheid, Voeding en Sport waar ook de opleiding hbo-verpleegkunde onder
valt, heeft een eigen faculteitsbureau. Voor vragen over de opleiding kun je contact opnemen
met het FrontOffice van het faculteitsbureau (070 – 445 83 80 of hbov@hhs.nl). Het
faculteitsbureau is op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.00

Onderwijs- en examen regeling
In de Onderwijs en Examen Regeling (OER) staat de informatie over de opleiding en de geldende
procedures en rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens. Bij de start van de
opleiding krijg je een gedrukte versie van de OER uitgereikt.

Inschrijven voor onderwijs en toetsing
Om onderwijs te kunnen volgen en toetsen te kunnen inleveren dien je je in te schrijven voor
leeruitkomsten en toetsing (in OSIRIS) en voor onderwijsgroepen (in Blackboard). Hiervoor heb je je
studentenaccount nodig. De inloggegevens van je studentenaccount ontvang je via de post. Bij de
startdag op 5 september zul je nadere instructie krijgen m.b.t. het gebruik van onderstaande systemen.

OSIRIS
Inschrijven voor leeruitkomsten en toetsing gebeurt in het studentenvolgsysteem OSIRIS. Hier kun je
tevens je studievoortgang bijhouden, en vrijstellingen aanvragen. In OSIRIS worden tevens de
onderwijsovereenkomst, de tripartite overeenkomst en de werkplekscan gearchiveerd. Je komt in Osiris
via Studentennet.

Blackboard
Inschrijven in een onderwijsgroep, wanneer je onsite onderwijs wilt volgen bij een leeruitkomst, doe je in
de digitale leeromgeving Blackboard (https://blackboard.hhs.nl). Dit is daarnaast een platform waar
studenten elkaar en de docent (online) kunnen treffen en waar leermateriaal verzameld en opdrachten
ingeleverd kunnen worden. Bij de start van de opleiding worden alle studenten toegevoegd aan een
algemene Blackboard pagina van de propedeuse fase van de opleiding. Hier vind je algemene informatie
over de opleiding en instructiefilmpjes/handleidingen voor het gebruik van de digitale onderwijssystemen.
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De Haagse Hogeschool
Locatie
De opleiding hbo-verpleegkunde bevindt zich in het hoofdgebouw van De Haagse Hogeschool in het
gebouwdeel Slinger op de 4e en de 5e verdieping. De startdag op 5 september vindt plaats in Ovaal 1.49
op de 1e verdieping van gebouwdeel Ovaal.

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de opleiding kun je terecht bij
Wendy van den Berge
w.vandenberge@hhs.nl
06-28373208

of

Manya Krijgsman
m.m.krijgsman@hhs.nl
06-28374599

N.B. Stuur de tripartite overeenkomst, werkplekscan, en evt. je eerder behaalde mbo-v niveau
4 (incl. geldige BIG registratie) of hbo-SPH diploma op naar GVS-SRB@hhs.nl.
Voor overige vragen rondom inschrijving kun je contact opnemen met het Faculteitsbureau van
hbo-verpleegkunde (hbov@hhs.nl, 070-4458380).
Het postadres van de opleiding verpleegkunde is:
De Haagse Hogeschool
Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN, Den Haag Website
https://www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/bachelors/hbo-v-deeltijd
https://www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/bachelors/hbo-v-duaal
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Bijlages

Bijlage 1: Tripartite overeenkomst
Bijlage 2: Werkplekscan
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