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LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN
WELZIJN
OPLEIDING TOT LERAAR VO 2E GRAAD IN GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

STUDIEPROGRAMMA
De vierjarige opleiding rust op drie pijlers die als
een rode draad door je studie lopen:
►    werkplekleren;
►    vakkennis en vakdidactiek;
►    een professionele ontwikkelingslijn.

In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk
semester een beroepsopdracht waarin je de
theorie over didactiek en pedagogiek direct leert
toepassen tijdens je stage bij een opleidings-
school. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke
ontwikkeling en professionalisering tot leraar.

In de beroepsopdrachten van het eerste jaar maak
je kennis met de school en de leerlingen, zie je
hoe er les gegeven wordt en leer je de basis van
het lesgeven. In het tweede semester loop je
stage op één van onze opleidingsscholen. Je geeft
een aantal lessen om te ervaren wat het betekent
om voor de klas te staan; het werkplekleren.
Daarnaast volg je vakken als Weet wat je eet,
Skillslab, Voeding, Vakdidactiek, De Consument,
Jongeren & Risicogedrag, Zorgend handelen,
Hygiëne, Anatomie/Fysiologie, Pathologie en
Natuurwetenschappen.

In het tweede en derde jaar verdiep je je
vakkennis en je didactische, onderwijskundige en
pedagogische kennis. Daarnaast geef je les tijdens
het werkplekleren. Ook kies je in het derde jaar
een minor en één van de afstudeerrichtingen:
vmbo of vmbo. In het vierde jaar studeer je af met
een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een
praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

TITEL
Bachelor of Education.

ALS LERAAR GEZONDHEIDSZORG

EN WELZIJN KUN JE LEERLINGEN

BEWUST MAKEN VAN DE RISICO'S

VAN OVERGEWICHT EN HET

GEBRUIK VAN SOFTDRUGS EN

ALCOHOL. JE LEIDT ZE OP VOOR

EEN BEROEP IN DE ZORG- EN

WELZIJNSSECTOR.

WAAROM DEZE OPLEIDING?
►    Je bent veelzijdig en sociaal.
►    Je bent praktisch ingesteld en staat stevig in je

schoenen.
►    Je wilt jongeren op een leuke manier kennis en

vaardigheden bijbrengen.



EXCELLENTIE
Voor ambitieuze studenten die extra uitdaging
willen, is er aanvullend onderwijs (excellentie).

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Als tweedegraadsleraar Gezondheidszorg en
Welzijn kun je lesgeven in het vmbo en het mbo,
in de onderbouw van de havo en het vwo in het
leergebied Mens en Natuur, en in het
praktijkonderwijs.

STUDIEBELASTING
►    42 lesweken per jaar.
►    Je hebt gemiddeld 40 lesuren per week,

waarvan minimaal 14,4  contacturen (colleges,
practica, project- en studiebegeleiding), waarbij
een docent of begeleider aanwezig is.

►    De overige uren besteed je aan werkplekleren,
projecten, onderzoek, opdrachten en zelfstudie
(het voorbereiden van lessen en tentamens),
waarbij geen docent of begeleider aanwezig is.

►    De totale studie bedraagt 240 studiepunten. Je
kunt 60 studiepunten per jaar halen.

►    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
Diploma havo, vwo of mbo-4. Kijk voor de laatste
informatie over de toelatingseisen en de
mogelijkheden als je niet aan de toelatingseisen
voldoet, op hva.nl/lrgw.

INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
Schrijf je uiterlijk op 1 mei in met je DigiD, via
Studielink. 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.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van de
opleiding. Kijk voor uitgebreide informatie op:
►    hva.nl/lrgw (ook voor Studie in Cijfers)
►    hva.nl/opendag
►    hva.nl/inschrijven
►    hva.nl/collegegeld
►    hva.nl/studiekeuzecheck
►    studiekeuze123.nl

CONTACT
Op werkdagen tussen 09.30 – 16.00 uur
WhatsApp: 06 2115 5262
Telefoon: 020  5995 422
Mail: studievoorlichting@hva.nl
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STUDENT AAN HET WOORD
Jennifer Steenkamer
2e jaars

"In het laatste jaar van mijn mbo-opleiding voor
schoonheidsspecialiste besloot ik deze opleiding te
gaan doen. Ik wilde verder studeren, omdat ik het
werk als schoonheidsspecialiste minder leuk vond
dan het vak op zich. Presenteren vond ik leuk en
ik vond het interessant om mensen iets bij te
brengen. Ik ben daarom gaan kijken of de
lerarenopleiding Nederlands of de
lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn iets
voor mij was. Ik woon in Voorhout en heb een
open dag bezocht van de HvA en van een andere
hbo-instelling.

 ‘Met goed plannen en inzet is de opleiding
goed te doen voor mij.’

Uiteindelijk heb ik gekozen voor de
lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn op
de HvA. De vakken die ik in deze opleiding krijg,
zoals leefstijl en koken, liggen dichtbij mijn eigen
interesses. Ik heb gekozen voor de HvA, omdat
hier de praktijk meer aan bod komt. Het is een
opleiding waarin ‘doevakken’ belangrijk zijn. Je
staat in de keuken, je leert bijvoorbeeld hoe je de
was moet doen en hoe je moet strijken.

Eerst dacht ik, ‘wat valt er nu te leren over
strijken?' Maar daar heb ik nu een ander beeld bij.
Het gaat erom dat je dit zelf goed leert, zodat je
het kunt overdragen aan (v)mbo-leerlingen die
later in de zorg willen werken. Omdat ik het zelf
leuk vind, kan ik het goed overbrengen. Ik vroeg
me aan het begin van de studie af of het me zou
lukken. De praktijk leert dat ik het aankan door
goed te plannen. Als je een goede docent wilt
worden, moet je er tijd instoppen.

De lesstof en opdrachten die je krijgt, hebben een
hoger niveau. Ik merk dat ik hierin ben gegroeid.
Het is ook fijn te merken dat docenten je kennen
en dat je gemakkelijk op hen kunt afstappen als je
vragen hebt.

Het lesgeven vind ik erg leuk en het gaat me goed
af. In de praktijk op een opleidingsschool
ontwikkel je pas echt je competenties als leraar. Ik
heb stage gelopen op een mbo in Leiden en een
vmbo-school in Hillegom, een opleidingsschool
van de HvA. Ik was nieuwsgierig naar deze
doelgroep. Ze zijn jonger en je moet ze meer
motiveren. Je begeleiders op de opleidingsschool
en die van de HvA helpen je groeien als docent. Ik
heb met hen gesprekken over hoe het gaat. Met
mijn werkbegeleider bereid ik me voor op de
lessen die ik geef. 

Wat ik geleerd heb op school kan ik meteen
toepassen in mijn lessen. Ik vind dat in mijn
opleiding theorie en praktijk goed worden
gecombineerd.  Volgend jaar ga ik weer
stagelopen op een vmbo-school, maar dan in
Leiden."
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