
Programma open dag 24 maart (onder voorbehoud) 
 
Alle opleidingen 
10.00 – 15.00 uur Informatiemarkt van alle opleidingen 
 
10.00 – 15.00 uur Voorlichting over internationale stages en studeren in het buitenland 
 
10.00 – 15.00 uur Informatie over inschrijven, collegegeld, studiekeuzecheck e.d. 
 
10.00 – 15.00 uur Ga in gesprek met een decaan over je studiekeuze of informeer naar de mogelijkheden 

als je dyslexie, ADD of een fysieke of lichamelijke beperking hebt. 
 
10.15 – 10.45 uur Een studie kiezen… Hoe dan?! 
    

Vind je het lastig om de juiste studie te kiezen?  Hoe pak je het aan en wat zijn 
belangrijke richtingaanwijzers om tot een goede studiekeuze te komen? Je krijgt hier 
tips! Als je er hulp bij wilt, dan is het studiekeuzetraject van Viaa mogelijk iets voor jou! 

 
  
Social Work 
11.00 – 11.40 uur Social Work voorlichting voltijd en deeltijd 
    

In deze voorlichting worden belangrijke onderdelen van de deeltijd en de voltijd 
opleiding toegelicht. Er zal aandacht zijn voor ervaringen van huidige studenten en er 
zal informatie gegeven worden over het beroepsperspectief van onze studenten.  

 
11.50 – 12.20 uur Social Work voorlichting mbo-hbo  
 

Volg je nu een MBO-studie en ben je van plan de opleiding Social Work te doen? Of wil 
je ontdekken of je het niveau van deze HBO-studie aankunt? Dan is de brugmodule 
MBO-HBO iets voor jou! In deze bijeenkomst krijg je hier informatie over en kan je in 
gesprek om ervaringen te delen. 

 
12.30 – 13.10 uur Social Work verlegt je grenzen!  
 

De opleiding Social Work verlegt je grenzen wat betreft je professionele ontwikkeling 
maar verlegt ook je referentiekader. Studenten zullen met behulp van filmbeelden 
vertellen over hun ervaringen in de Ardennen tijdens de teamtraining in jaar 2 en hun 
ervaring in het buitenland tijdens de buitenlandoriëntatie uit jaar 4. 

 
     
13.20 – 13.50 uur Social Work voorlichting voltijd en deeltijd 
 

In deze voorlichting worden belangrijke onderdelen van de deeltijd en de voltijd 
opleiding toegelicht. Er zal aandacht zijn voor ervaringen van huidige studenten en er 
zal informatie gegeven worden over het beroepsperspectief van onze studenten.  

  
14.00 – 14.40 uur  Social Work minicollege  
 
  



Pabo 
10.00 – 15.00 uur ICT in de klas – doorlopend in de aula van Viaa 
 

Één van de grootste verschillen tussen het onderwijs van 20 jaar geleden en nu is de 
rol van ICT: digiborden, laptops, tablets etc. hebben al veel krijtborden en 
werkschriften vervangen. Vraag is echter wel, hoe maak je daar goed gebruik van? Hoe 
zorg ik ervoor dat leerlingen beter kunnen leren mèt ICT dan zonder? Wat zijn de 
eventuele gevaren van laptops in het onderwijs? Deze vragen (en veel meer) worden 
allemaal beantwoord door onze studenten bij het digibord in de aula 
 

10.30 – 11.00 uur Pabo in vogelvlucht  
 

Wil jij uit eigen ervaring een student van de Pabo eens horen over wat studeren aan de 
Pabo van Viaa allemaal inhoudt.  
 

10.30 – 11.00 uur Universitaire Pabo 
 

Je hebt een vwo-diploma op zak, je kunt naar de universiteit. De wereld van de 
wetenschap ontdekken. Maar je wilt ook graag ‘gewoon’ voor de klas. Met de 
Universitaire pabo combineer je deze twee ‘werelden’. Aan het eind van deze route 
studeer je af met twee diploma’s: Pedagogiek en Pabo.  

 
11.15 – 11.45 uur Zin in school? Over zingeving op de basisschool 
 

Wat maakt school voor kinderen een deel van hun leven? Wat is de zin die je dan 
meegeeft? Wat betekent dit voor bijzondere gebeurtenissen op school en in het leven 
van kinderen? Wat geef je de kinderen daarin mee? 
 

11.15 – 11.45 uur Leren lezen, zo werkt het! 
 

We leren allemaal lezen op de basisschool en als je het eenmaal kunt, is het zo 
gemakkelijk. Waarom hebben sommige kinderen er dan toch zoveel moeite mee? 
Ervaar de moeilijkheid en realiseer je hoe belangrijk een goede leerkracht is. 

 
11.15 – 11.45 uur Pabo in deeltijd – Ook voor zij-instromers die willen omscholen  
 

Is lesgeven iets voor jou? Werk je al in het onderwijs, maar wil je graag verder leren? 
Of werk je binnen een heel ander vakgebied, maar wil je je graag laten omscholen tot 
juf of meester in het basisonderwijs? Dan is de deeltijdopleiding pabo van Hogeschool 
Viaa iets voor jou. Afhankelijk van je vooropleiding en ervaring doorloop je de deeltijd 
opleiding in drie of vier jaar, of volg je een verkort tweejarig programma. 

 
12.00 – 12.30 uur Drama op de basisschool 
 

Drama is één van de (kunst)vakken die je als leerkracht op de basisschool moet kunnen 
geven. In dit praktische college maak je kennis met drama als kunstvak. Al spelend 
ontdek je het belang van deze vakken in de ontwikkeling van kinderen, en wat het 
geven van drama vraagt van je eigen kennis en vaardigheid. 
 

12.00 – 12.30 uur Persoonlijk meesterschap in de klas 
 
Wat is een goede leerkracht? Wat wordt er van zo’n goede meester of juf gevraagd? 



Wat maakt werken in het onderwijs zo waardevol? Hoe kijk je naar kinderen? Hoe laat 
je je persoonlijk meesterschap zien? Deze vragen komen aan de orde in deze 
workshop. Antwoorden worden gegeven en je mag er ook zelf over nadenken. 

 
 
12.45 – 13.15 uur Pabo in vogelvlucht  
 

Wil jij uit eigen ervaring een student van de Pabo eens horen over wat studeren aan de 
Pabo van Viaa allemaal inhoudt.  
 

12.45 – 13.15 uur Universitaire Pabo 
 

Je hebt een vwo-diploma op zak, je kunt naar de universiteit. De wereld van de 
wetenschap ontdekken. Maar je wilt ook graag ‘gewoon’ voor de klas. Met de 
Universitaire pabo combineer je deze twee ‘werelden’. Aan het eind van deze route 
studeer je af met twee diploma’s: Pedagogiek en Pabo.  

 
13.30 – 14.00 uur Zin in school? Over zingeving op de basisschool 
 

Wat maakt school voor kinderen een deel van hun leven? Wat is de zin die je dan 
meegeeft? Wat betekent dit voor bijzondere gebeurtenissen op school en in het leven 
van kinderen? Wat geef je de kinderen daarin mee? 
 

13.30 – 14.00 uur Leren lezen, zo werkt het! 
 

We leren allemaal lezen op de basisschool en als je het eenmaal kunt, is het zo 
gemakkelijk. Waarom hebben sommige kinderen er dan toch zoveel moeite mee? 
Ervaar de moeilijkheid en realiseer je hoe belangrijk een goede leerkracht is. 

 
13.30 – 14.00 uur Pabo in deeltijd – Ook voor zij-instromers die willen omscholen  
 

Is lesgeven iets voor jou? Werk je al in het onderwijs, maar wil je graag verder leren? 
Of werk je binnen een heel ander vakgebied, maar wil je je graag laten omscholen tot 
juf of meester in het basisonderwijs? Dan is de deeltijdopleiding pabo van Hogeschool 
Viaa iets voor jou. Afhankelijk van je vooropleiding en ervaring doorloop je de deeltijd 
opleiding in drie of vier jaar, of volg je een verkort tweejarig programma. 

 
14.15 – 14.45 uur Drama op de basisschool 
 

Drama is één van de (kunst)vakken die je als leerkracht op de basisschool moet kunnen 
geven. In dit praktische college maak je kennis met drama als kunstvak. Al spelend 
ontdek je het belang van deze vakken in de ontwikkeling van kinderen, en wat het 
geven van drama vraagt van je eigen kennis en vaardigheid. 
 

14.15 – 14.45 uur Persoonlijk meesterschap in de klas 
 
Wat is een goede leerkracht? Wat wordt er van zo’n goede meester of juf gevraagd? 
Wat maakt werken in het onderwijs zo waardevol? Hoe kijk je naar kinderen? Hoe laat 
je je persoonlijk meesterschap zien? Deze vragen komen aan de orde in deze 
workshop. Antwoorden worden gegeven en je mag er ook zelf over nadenken. 

 
  



Verpleegkunde 
 
10.00 - 15.00 uur Verpleegtechnische Vaardigheden (VTV) 

Hier kun je doorlopend terecht voor meer informatie over verpleegtechnische 
vaardigheden en zijn studenten en een docent aanwezig voor meer informatie over 
deze vaardigheden en worden er demonstraties gegeven. 

 
10.30 - 11.15 uur Voorlichting over de deeltijdopleiding 
 
10.30 - 11.15 uur Voorlichting over de voltijdopleiding (ook versneld en verkort en duaal) 
 
11.30 - 12.15 uur Voorlichting over de deeltijdopleiding 
 
12.30 - 12.15 uur Voorlichting over de voltijdopleiding (ook versneld en verkort en duaal) 
 
13.30 - 14.45 uur Voorlichting over de deeltijdopleiding 
 
13.30 - 14.45 uur Voorlichting over de voltijdopleiding (ook versneld en verkort en duaal) 
 
 
Godsdienst-Pastoraal Werk en Godsdienstleraar 
 
10.30 – 11.00 uur Voorlichting over GPW en GL (voltijd en deeltijd) 
 
11.30 – 12.00 uur  College Werken op de grens van kerk en samenleving 
 
13.00 – 13.30 uur Voorlichting over GPW en GL (voltijd en deeltijd) 
 
14.00 – 14.30 uur  College Werken op de grens van kerk en samenleving 
 


