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STUDIEPROGRAMMA
Dit tweejarige deeltijdprogramma is voor de helft
gericht op vakinhoudelijke kennis. Voor de andere
helft is de opleiding gericht op kennis en
vaardigheden die je voorbereiden op het beroep
van onderwijsondersteuner. 

Het programma sluit aan op delen van het
curriculum van de bacheloropleiding Leraar
Gezondheidszorg en Welzijn tweedegraads. 
Het eerste jaar is gelijk aan deze bachelor en sluit
je af met een propedeusediploma. Ook loop je
stage (werkplekleren) op een school. 
Als je al werkzaam bent op een school vertaal je
theorie en didactische concepten naar je eigen
praktijk.

In het tweede jaar volg je met name vakken
waarbij praktische vaardigheden worden
aangeleerd en vakdidactiek.
 
Tijdens je opleiding krijg je twee keer een
assessment. Het eerste wordt afgenomen aan het
einde van het eerste jaar. Het eindassessment Ad
wordt afgenomen aan het eind van de opleiding.

De opsomming hieronder geeft een indruk van de
vakken die je in de twee studiejaren krijgt.

Eerste jaar
►    Gezondheid en Ziekte
►    Werken in de sector Zorg en Welzijn
►    Zorgen voor jezelf en zorg voor specifieke

doelgroepen
►    Pedagogiek: de leerling centraal, inclusief vijf

dagen werkplekleren

BEN JIJ EEN VAKMAN OF -VROUW

MET ERVARING BINNEN DE

GEZONDHEIDSZORG OF DE

WELZIJNSSECTOR? EN WIL JE JE

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

DOORGEVEN AAN VMBO- EN

MBO-LEERLINGEN? DAN IS DIT

ASSOCIATE DEGREE-PROGRAMMA

MISSCHIEN IETS VOOR JOU.

WAAROM?
►    Je zet een volgende stap in je loopbaan.
►    Je maakt deel uit van een inspirerend netwerk.
►    Je krijgt persoonlijke begeleiding.
►    Je volgt een opleiding op maat.



Tweede jaar
►    Dienstverlening
►    Vak naar keuze uit het bachelorprogramma
►    Didactiek
►    Werkplekleren

TITEL
Associate degree Onderwijsondersteuner
Gezondheidszorg en Welzijn.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Er is op dit moment behoefte aan
praktijkbegeleiders en onderwijsondersteuners.
Dat komt doordat leerlingen hun (beroeps)-
vaardigheden en (beroeps)houding vooral in de
praktijk opdoen en daarin begeleid moeten
worden. Het Associate degree-programma geeft
ook toegang tot de bacheloropleiding Leraar
Gezondheidszorg en Welzijn.

STUDIEBELASTING
►    Je hebt twee dagdelen les, op dinsdag tussen

10.10 en 21.50 uur.
►    Een jaar telt 42 lesweken.
►    Reken daarnaast op 15 tot 20 uur zelfstudie per

week.
►    Je kunt 60 studiepunten per jaar halen, over de

totale studie 120.
►    Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.
►    In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60

studiepunten halen. Haal je minder dan 50
studiepunten, dan geeft de HvA je een
afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit
betekent dat je niet verder kunt gaan met de
opleiding.

TOELATINGSEISEN
Om toegelaten te worden tot een Associate
degree-programma heb je minimaal een mbo-4 -
of een havo-diploma nodig. Heb je een diploma
op mbo-3-niveau, neem dan deel aan het 21+
toelatingsexamen. 

Studenten met een aanverwant mbo-diploma
komen mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen.
Neem hiervoor contact op met de coördinator van
de opleiding, a.van.lith@hva.nl. In alle gevallen
bepaalt de examencommissie van de opleiding per
individu of er sprake kan zijn van
studieduurverkorting en/of vrijstelling.

INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk
op 15 augustus via Studielink. Hiervoor heb je een
DigiD nodig. Reken op minimaal vijf werkdagen
voor de aanvraag van een DigiD. Na inschrijving
doe je verplicht een studiekeuzecheck. Je ontvangt
hiervoor een uitnodiging van de opleiding en je
krijgt een studiekeuzeadvies.
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MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van het
programma. Kijk voor uitgebreide informatie op:
►    hva.nl/oo-gw-dt
►    hva.nl/opendag
►    hva.nl/inschrijven
►    hva.nl/collegegeld
►    studiekeuze123.nl

CONTACT
Op werkdagen tussen 09.30 – 16.00 uur
WhatsApp: 06 2115 5262
Telefoon: 020  599 5422
Mail: studievoorlichting@hva.nl
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