
Programma open dag 25 april 2018 (onder voorbehoud) 
 
Algemeen 
15.00 – 18.00 uur Informatiemarkt in de aula en mediatheek - Aula 
 

Ga in gesprek met studenten en docenten van Viaa. Naast de opleidingen 
staan in de aula ook de studentenverenigingen, decaan, international office 
en studentenzaken. 

 
15.00 – 15.30 uur Een studie kiezen…  Hoe dan?! – H 201 
   Gea Kargbo  
 

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! 
 

16.30 – 17.00 uur Voorlichting Studeren met een functiebeperking – C 002 

Functiebeperking is geen mooi, fijn woord, maar het komt wel veel voor. En 
bijvoorbeeld ADD, dyslexie of chronische vermoeidheid heeft veel invloed op 
je hbo studie. De studentendecanen van Viaa begeleiden je daar graag in.  

 
 
Pabo 
15.00 – 18.00 uur ICT in de klas - Aula 

Sebastian van Hove (student) 
 

Eén van de grootste verschillen tussen het onderwijs van 20 jaar geleden en 
nu is de rol van ICT: digiborden, laptops en tablets 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?  

 
15.00 – 18.00 uur Informatie over stages, stagebegeleiding en instroomtoetsen - Aula 

Lumanda Snoek (schoolopleider) en Deborah Langeler (student) 
 
Een belangrijk onderdeel van de Pabo zijn de stages. Hier krijg je meer 
informatie over stages, stagebegeleiding en de scholen in het  
samenwerkingsverband Scope.  
 
Om tot de pabo toegelaten te worden, moet je voldoen aan de 
toelatingseisen. Welke eisen dat zijn, vertelt Deborah. Ook kun je een 
voorbeeldtoets maken.  
 
 

15.15 – 15.45 uur Pabo in vogelvlucht – H 106 
Maarten van Putten en Christian Meuleman (studenten) 

 
Studenten van de Pabo vertellen uit eigen ervaring over de opleiding. 



 
16.00 – 16.30 uur Persoonlijk meesterschap in de klas – H 206 

Menno van de Merwe (leerkracht en oud-student van Viaa) en Tonnis Bolks 
(docent) 
 
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 en andere 
vragen komen aan de orde. 

 
16.00 – 16.30 uur Rekenen en wat je er allemaal mee kunt doen – H 104 

Ruud Houweling (docent) 
 
Je gaat kennismaken met de veelzijdigheid van rekenen. Ook leer je hoe je 
verwondering bij kinderen (en bij jezelf) kunt wekken. 
 

16.00 – 16.30 uur Help! Een robot in de klas – C 004 
 Henk Averesch (docent natuur/techniek) 

 
Aandacht voor 21e -eeuwse vaardigheden op de basisschool. 

 
16.00 – 16.30 uur Universitaire Pabo  – Pedagogiek en Pabo – H205 

Henk Huizenga (docent) en Sanne van der Kolk (student) 
 
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.  

 
16.45 – 17.15 uur Pabo in vogelvlucht – H 106 

Maarten van Putten en Christian Meuleman (studenten) 
 

Studenten van de Pabo vertellen uit eigen ervaring over de opleiding. 
 

17.00 – 17.30 uur Pabo in deeltijd – Ook voor zij-instromers die willen omscholen – H 205 
Henk Huizenga en Marjanne Welmers (docenten) 

 
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.  

 
17.30 – 18.00 uur Persoonlijk meesterschap in de klas – H 206 

Menno van de Merwe (leerkracht en oud-student van Viaa) en Tonnis Bolks 
(docent) 
 
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 en andere 
vragen komen aan de orde. 

 
17.30 – 18.00 uur Rekenen en wat je er allemaal mee kunt doen – H 104 



Ruud Houweling (docent) 
 

Je gaat kennismaken met de veelzijdigheid van rekenen. Ook leer je hoe je 
verwondering bij kinderen (en bij jezelf) kunt wekken. 

 
17.30 – 18.00 uur Help! Een robot in de klas – C 004 
 Henk Averesch (docent natuur/techniek) 

 
Aandacht voor 21e -eeuwse vaardigheden op de basisschool. 

 
 
Social Work 
 
15.30 – 16.00 uur Voorlichting Social Work voltijd – H 201 
   Gea Kargbo (docent), Karlijn Bakker en Ruth Dorst (studenten) 
 

Wat zijn de belangrijke onderdelen in de opleiding Social Work? Gea Kargbo 
vertelt je er meer over. Ook zal er aandacht zijn voor ervaringen van huidige 
studenten en krijg je informatie over het beroepsperspectief van onze 
studenten.  

 
16.00-   16.30 uur Social Work verlegt je grenzen – H 201 
   Sjoerd Haga (docent) en Ruth Dorst (student)  
 

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

 
16.30- 17.00 uur  Een hulpverlenend gesprek – H 201 
   Jaap Roose (docent) 
 

Het hulpverlenende gesprek is één van de basisonderdelen van het sociaal 
werk. In deze bijeenkomst ben je getuige zijn van een intakegesprek waarin 
één van de betrokken docenten in gesprek gaat met een trainingsacteur.  

 
 
17.00 – 17.30 uur Voorlichting Social Work deeltijd – H 201 
   Jaap Roose (docent), Karlijn Bakker en Ruth Dorst (studenten) 

 
Wat zijn de belangrijke onderdelen in de opleiding Social Work in deeltijd? 
Jaap Roose vertelt je er meer over. Ook zal er aandacht zijn voor ervaringen 
van huidige studenten en krijg je informatie over het beroepsperspectief van 
onze studenten.  

 
    
GPW/Godsdienstleraar 
 
15.30 – 16.00 uur Voorlichting GPW/GL voltijd en deeltijd – H 103 
   Henriët Homminga (opleidingscoördinator) 
 



In dit college maak je kennis met de opleidingen GPW en GL. Er wordt 
uitgelegd uit welke onderdelen de opleiding bestaat én waarin de 
opleidingen verschillen. 

 
16.15 – 16.45 uur Voorlichting over stage in binnen- en buitenland – H 103 
   Grietje Baak en Andrea Hokse (studenten) 
 

Onderdeel van de opleidingen GPW en GL is stagelopen. Dit kan zowel in 
Nederland als in het buitenland. De studenten vertellen over hun stages in 
Nederland, Zuid-Afrika en Boedapest. 
 

17.00 – 17.30 uur Voorlichting GPW/GL voltijd en deeltijd – H 103 
   Henriët Homminga (opleidingscoördinator) 
 

In dit college maak je kennis met de opleidingen GPW en GL. Er wordt 
uitgelegd uit welke onderdelen de opleiding bestaat én waarin de 
opleidingen verschillen. 

 
Verpleegkunde 
 
15.00 - 18.00 uur Verpleegtechnische Vaardigheden (VTV) – C 003 & C 010 
   Annemieke Visscher (docent) 
 

In het praktijklokaal en in het huiskamerlokaal kun je kennismaken met de 
praktijk van het beroep van verpleegkundige. Er worden demonstraties 
gegeven van enkele verpleegkundige vaardigheden en je mag natuurlijk zelf 
ook even oefenen. Daarnaast kun je vragen stellen aan de aanwezige 
docenten en studenten. 

 
15.30-16.15 uur Voorlichting over de deeltijdopleiding – H 204 
   Greet Hoek (docent) 
 

Wil je meer weten over studeren in deeltijd? Heb je vragen over de inhoud 
van de opleiding en hoeveel tijd je moet investeren in de studie? Kom dan 
naar dit college en stel je vragen. 

 
15.30 – 16.15 uur Voorlichting Verpleegkunde voltijd (versneld, verkort en duaal) – H 203 
   Aliza Damsma (docent) 
 

Wil je Verpleegkunde studeren in voltijd? De reguliere route duurt vier jaar. 
Heb je een vwo of mbo diploma? Dan kun je de opleiding versneld of verkort 
volgen.  

 
16.45-17.30 uur Voorlichting over de deeltijdopleiding – H 204 
   Greet Hoek (docent) 
 

Wil je meer weten over studeren in deeltijd? Heb je vragen over de inhoud 
van de opleiding en hoeveel tijd je moet investeren in de studie? Kom dan 
naar dit college en stel je vragen. 

 
16.45 – 17.15 uur Voorlichting Verpleegkunde voltijd (versneld, verkort en duaal) – H 203 
   Aliza Damsma (docent) 



 
Wil je Verpleegkunde studeren in voltijd? De reguliere route duurt vier jaar. 
Heb je een vwo of mbo diploma? Dan kun je de opleiding versneld of verkort 
volgen. 
 

Pedagogisch Professional Kind en Educatie (ad) 
17.00 – 17.30 uur Voorlichting over Pedagogisch Professional Kind en Educatie (ad) – C 001 
   Frank Euwema (docent) 
 

Deze opleiding is een zelfstandige tweejarige opleiding met een eigenstandig 
beroepsprofiel en gericht op rollen en functies in de sector Kind en Educatie 
in de branches onderwijs, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. 

 


