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ONDERWIJSONDERSTEUNER HORECA EN VOEDING
AD ONDERWIJSONDERSTEUNER CONSUMPTIEVE
TECHNIEK I EN II*

STUDIEPROGRAMMA
Het programma sluit aan bij de inhoud en het
curriculum van de bacheloropleiding Leraar
Horeca en Voeding (Leraar Consumptieve
Techniek I en II).

In het eerste jaar verdiep je je vooral in
vakinhoudelijke kennis. Je volgt vakken als
Algemene Natuurwetenschappen, Microbiologie
en Vakdidactiek. Ook volg je een stage
(werkplekleren) op een school. Werk je al als
onderwijsondersteuner op een school? Dan kun je
hier je beroepsopdrachten uitvoeren. Op deze
manier pas je datgene wat je leert direct toe op je
eigen praktijksituatie.   

In het tweede jaar volg je vakken als Voeding en
Gezondheid, Financiële Organisatie en
Vakdidactiek. Ook loop je stage: zowel op een
school als in een bedrijf.

Tijdens je opleiding krijg je twee keer een
assessment. Het eerste wordt afgenomen aan het
einde van het eerste jaar, waardoor je toelaatbaar
wordt voor de hoofdfase. Het eindassessment
wordt afgenomen aan het eind van de opleiding.

DIPLOMA
Associate degree Onderwijsondersteuner
Consumptieve Techniek I en II.

BEN JIJ EEN VAKMAN OF -VROUW

MET ERVARING BINNEN DE

HORECA OF BAKKERIJBRANCHE EN

WIL JE DE KENNIS EN

VAARDIGHEDEN UIT JE LOOPBAAN

AAN VMBO EN MBO-LEERLINGEN

DOORGEVEN? DAN IS DIT

ASSOCIATE DEGREE-PROGRAMMA

MISSCHIEN IETS VOOR JOU.

VOOR WIE/WAAROM?
►    Je zet een volgende stap in je loopbaan.
►    Je maakt deel uit van een inspirerend netwerk.
►    Je krijgt persoonlijke begeleiding bij in balans

houden van werk, privé en studie.

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)



BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Er is op dit moment behoefte aan
praktijkbegeleiders en onderwijsondersteuners.
Dat komt doordat leerlingen hun
beroepsvaardigheden en beroepshouding vooral
in de praktijk opdoen en daarin begeleid moeten
worden.

STUDIEBELASTING
►    Je hebt in het eerste jaar op één dag in de

week colleges.
►    In het tweede jaar heb je colleges verspreid over

twee dagen.
►    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 dus 120 punten.
►    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
Heb je een diploma op mbo-4 niveau of een havo-
of vwo-diploma, dan ben je toelaatbaar. Ben je al
lang uit het onderwijs en wil je je kennis
bijspijkeren? Volg dan eerst de voorbereidende
cursus of maak het 21+ toelatingsexamen.

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.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van het
programma. Kijk voor uitgebreide informatie op:
►    hva.nl/oo-hv-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



HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Kohnstammhuis

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam
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