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Hoi!

Met mensen werken, van jong tot oud. Ze persoonlijk én 
professioneel begeleiden in het proces waarin ze zitten. 
Als je hiervan je beroep wilt maken, ben jij bij Hogeschool 
Viaa aan het goede adres. De school biedt sociale oplei
dingen waarbij jij je kunt ontwik kelen tot een bevlogen 
professional in de zorg, het onderwijs of de kerk.

Viaa is een kleinschalige school en dat merk je  
aan alles. Vooral aan het contact met docenten  
en medestudenten. Het is fijn als bijna iedereen  
je kent. Docenten noemen je bijvoorbeeld direct  
bij je naam, wat mij een vertrouwd gevoel geeft.  
Daarnaast zijn de kleine klassen en de korte 
lijntjes heel fijn. Als je niet weet hoe iets  
werkt, kun je altijd bij iemand terecht. 

De Pabo is mijn tweede opleiding. Hiervoor 
heb ik mbo Onderwijs assistent gedaan.  
Op theoretisch vlak vond ik de overgang  
tussen het mbo en het hbo best groot, 
maar gelukkig kreeg ik goede begeleiding 
vanuit Viaa. Ik heb geleerd hoe ik theorie 
in de praktijk kan toepassen en hoe ik 
‘open’ opdrachten zelf of samen met  
klasgenoten kan uitwerken. Ik word  
vaak verrast door de aanpak van  
medestudenten. Dat houdt  
mij scherp!

Heb je vragen over een van de oplei
dingen? Kijk dan op www.viaa.nl of 
neem gerust contact op. We helpen  
je graag bij het kiezen van een  
opleiding die bij je past. 

Wie weet tot ziens op Viaa!

facebook.com/viaazwolle
twitter.com/viaazwolle
@viaazwolle
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“ Samen met iemand  
ontdekken wat hem of 
haar verder helpt, dat  
vind ik ontzettend leuk”

Miël de Ridder
Student Social Work
Begonnen in 2017

Waar kun je later aan de slag?
Als social worker kun je aan het werk in de 
hulpverlenende en dienstverlenende sector. 
Met uiteenlopende doelgroepen, zoals jon
geren, gezinnen, vluchtelingen, mensen met 
een beperking, gevangenen of mensen in de 
verslavings zorg of psychiatrie. En wil je aan  
het werk in de directe omgang met cliënten, 
bij begeleiding van professionals of als beleids
maker? We leiden je op voor alle niveaus. 

Een profiel kiezen
Je volgt de opleiding Social Work en kiest  
halverwege het tweede jaar een profiel:

Welzijn en Samenleving: 
Binnen het profiel Welzijn en Samenleving  
word je opgeleid om in samenwerking met  
anderen op een creatieve wijze het sociaal 
functioneren van burgers en buurten te ver
sterken. Je begeleidt mensen met uiteenlopende 
problemen. Denk aan psychosociale problemen, 
zoals een verslaving of schulden. Ook kan het 
gaan om bijvoorbeeld gezinsproblemen, pro
blemen in de wijk of onveilige situaties voor 
kinderen of jongeren.
 
Zorg: 
Bij dit profiel richt je je op mensen die  
langdurig afhankelijk zijn van dagelijkse onder
steuning. Van jou, maar ook vanuit het sociale 
netwerk. Het accent ligt op psychiatrie, gehan
dicaptenzorg, ouderenzorg en forensische  
en verslavingszorg. 

Jeugd:  
Spreekt werken met kinderen je aan? Ben je  
geïnteresseerd in pedagogiek? En wil je bij
dragen aan een omgeving waar kinderen kind 
kunnen zijn? Binnen het profiel Jeugd krijg je 
te maken met allerlei problemen. Dat kunnen 
lichte gedragsproblemen zijn, maar ook ernstige 
zaken als kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Je leert deze problemen te herkennen en er  
op een adequate manier mee om te gaan.

Voltijd
4 jaar - Vooropleiding: mbo, havo, vwo 

Het eerste jaar maak je kennis met de verschei
denheid in de praktijk en leer je om kritisch te 
kijken naar jezelf en de samenleving. Je leert 
hoe je professioneel contact maakt en je krijgt 
colleges over netwerkondersteuning, ontwik
kelingspsychologie, sociologie, filosofie en 
orthopedagogiek.

Jaar twee en drie zijn gericht op het verder 
uitbreiden en verdiepen van de basiskennis en 
vaardigheden; algemeen en binnen het profiel 
dat jouw voorkeur heeft. In het tweede jaar 
loop je twee dagen in de week stage. In het 
derde jaar, vier dagen in de week. Eén dag  
hiervan besteed je aan een onderzoek dat  
bijdraagt aan de praktijk. Stage in het buiten
land behoort zeker tot de mogelijkheden!

Wil jij mensen helpen om tot hun recht en bestemming te komen? Dan is Social Work 
aan  Hogeschool Viaa in Zwolle de opleiding voor jou. Tijdens deze bacheloropleiding 
begeleiden wij je om die innovatieve en creatieve professional te worden die aansluit  
bij wat leeft in de samen leving. Als social worker bied je kwetsbare mensen begeleiding, 
contact of nieuw perspectief.

Social Work

“Tijdens mijn zoektocht naar een leuke 
opleiding, tipten verschillende vrienden mij
Social Work. Aangezien ik makkelijk contact 
maak en me altijd begaan voel met mensen 
die het moeilijk hebben, dacht ik; dit zou 
inderdaad wel eens ‘mijn’ opleiding kunnen
zijn. En dat is ook zo! Ik koos voor Viaa vanwege 
de kleinschaligheid en de persoonlijke sfeer. 
Inmiddels zit ik in het derde jaar en heb 

ik gekozen voor het profiel ‘Zorg’. Het 
begeleiden van mensen ligt mij goed. 

Samen met iemand ontdekken wat 
hem of haar verder helpt, vind ik 
ontzettend leuk. 

De opleiding Social Work is heel
gevarieerd. Theorie, gespreksvaar
digheden, reflectiemomenten, 
stages; alles wat ik leer, helpt mij 
te onderbouwen waarom ik iets 
doe of zeg. De diversiteit van de 
samenleving krijgt ook veel aan
dacht. Ik realiseer mij nu bijvoor
beeld beter dat mijn normen en 
waarden niet per se die van een 
ander hoeven te zijn. Wat ik heel 
fijn vind aan Viaa, is dat er ook 
goede begeleiding is voor 
studenten. Als ik ergens 

tegenaan loop, kan ik altijd 
bij iemand terecht.”
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Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Opleidingsvoorlichter Gea Kargbo helpt je graag.  
Ze is bereikbaar via 038425 55 42 en gea@viaa.nl

“ Dankzij Social Work kan  
ik mijn liefde voor kinderen 
in de praktijk brengen”

“Al vroeg wist ik dat ik mijn liefde voor kinderen 
graag in de praktijk wilde brengen. Er waren genoeg 
opleidingen waarin ik dat kwijt zou kunnen. Ik heb uit
eindelijk voor de opleiding SPH (Social Work) gekozen, 
omdat dit paste bij mijn opleidingsniveau. 

Het belangrijkste wat ik in mijn studie heb geleerd 
is communiceren. Dat is wat mij betreft één van de 
belangrijkste aspecten die ik als hulpverlener in het 

werken met mensen mag inzetten. Ik mocht  
tijdens de opleiding leren hoe ik zelf commu

niceer en wat maakt dat ik doe zoals ik doe. 
Communicatie komt altijd van twee kanten. 

Tijdens de opleiding is mij een spiegel voor
gehouden, zijn er kritische vragen gesteld 

en is er met mij meegedacht. Dit alles in 
een veilige en intieme setting die ik binnen 
de opleiding heb ervaren. 

Op dit moment ben ik werkzaam bij de  
kinderopvang Plus van Careander. Kinde
ren van 0 tot 5 jaar, met een extra zorg
vraag, worden opgevangen binnen de 
reguliere setting van de kinderopvang 
en kunnen vanuit deze setting begeleid 
worden. Op deze plek mag ik kinderen, 
die aan het begin van hun ontwikkeling 
staan, hulp bieden.”

In het vierde jaar start je met een minor waar
mee je je kennis of competenties verbreedt of 
waarmee je je juist specialiseert. Dat kan ook 
op een andere hogeschool of in het buitenland. 
In de tweede helft van het jaar richt je je op je 
eigen professionalisering door keuzemodules. 
Tot slot schrijf en presenteer je jouw persoonlijke 
beroepsprofiel ‘Dit ben ik als Social Worker!’.

Deeltijd
4 jaar - Vooropleiding: mbo, havo, vwo

Het is mogelijk de opleiding Social Work in 
deeltijd te volgen. Kijk op de website voor  
meer informatie over studeren in deeltijd. 

Versneld
3 jaar - Vooropleiding: havo, vwo

Heb jij het vwo afgerond? Of de havo met 
minimaal een acht als gemiddeld cijfer op je 
eindlijst? Ben je ondernemend, sociaal vaardig 
en kun je zelfsturend leren? Kies dan voor de 
versnelde route. Per studiejaar haal je tachtig 
credits, in plaats van de gebruikelijke zestig om 
zo de studie in drie jaar af te ronden.
 
 
 

Toelating tot Social Work aan Viaa
Om de opleiding Social Work te kunnen vol
gen, moet je over een havo of vwodiploma 
beschikken of een mboopleiding op niveau 
4 hebben afgerond. Voldoe je niet aan deze 
toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder?  
Dan kun je het toelatingsexamen doen. 

Brugmodule na het mbo
Volg je nu een mbostudie en ben je van plan 
de opleiding Social Work te doen? Dan raden 
we je de brugmodule aan. Daarin maak je  
kennis met belangrijke onderwerpen uit de 
opleiding. Ook doe je hbovaardigheden op  
en volg je een module uit het eerste jaar.

Contact!
Kijk op de website www.viaa.nl/socialwork 
voor meer informatie over alle mogelijkheden. 
Of neem contact op met onze opleidings
voorlichter.

Elisabeth van der Lugt
Afgestudeerd in 2014
Werkt in de kinderopvang 
Plus van Careander
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Persoonlijk
We zijn een kleinschalige hogeschool, waardoor 
persoonlijk onderwijs mogelijk is. Iedere student 
wordt gezien en kan makkelijk bij docenten naar 
binnen stappen. Er is veel aandacht voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling en je werkt veel in kleine 
groepen. Daardoor leer je jezelf goed kennen en 
bouw je een band op met klasgenoten. 

Praktijkgericht
Stages nemen een belangrijke plek in tijdens je 
studietijd. In overleg met jou zoeken we naar een 
passende en kwalitatief hoogwaardige stageplek 
op één van de scholen waar we mee samen
werken. Wil je stage lopen op een basisschool  
die niet bij ons samenwerkingsverband hoort, 
dan zoeken we in overleg met jou naar andere 
mogelijk heden. Ook organiseren we geregeld 
excursies om te ervaren hoe het onderwijs op  
verschillende plekken, in verschillende landen  
is georganiseerd. 

Met perspectief
Hogeschool Viaa heeft een christelijke identiteit. 
Wij leiden christenprofessionals op die in hun 
werk willen getuigen van Gods liefde. Dat houdt  
in dat je kinderen in jouw klas vanuit Bijbels  
perspectief hoop biedt en hen leert dat ze een  
rol hebben in Gods wereld. Door goed om te gaan 
met anderen, met de natuur en met de schep
ping. Op de Pabo van Viaa krijg je de handvatten 
om op aansprekende wijze Bijbelonderwijs te 
geven: Hoe je werkt aan een christelijke sfeer in 
de klas, hoe je Bijbelverhalen vertelt en hoe je 
vieringen organiseert. 

Bij de tijd
Het onderwijs ontwikkelt zich continu. De Pabo 
volgt die ontwikkelingen op de voet en we heb
ben blijvend aandacht voor professionalisering. 
Onder meer door de scholen waarmee we  
nauw samenwerken binnen ons samenwerkings
verband. Maar liefst 87% van de studenten geeft 
aan tevreden te zijn over de opleiding.

Voltijd
4 jaar - Vooropleiding: mbo, havo, vwo

De studie in vogelvlucht
De Pabo van Viaa is een bacheloropleiding  
van vier jaar. 

In het eerste jaar volg je de belangrijkste basis
schoolvakken. Je krijgt lessen over het kind, de 
ontwikkeling van het kind en het kind op school.

In het tweede jaar leer je vooral hoe je omgaat 
met verschillen tussen kinderen. Je loopt twee 
dagen stage, plus een hele week per blok.

Het derde jaar staat in het teken van verdieping 
en doe je opnieuw veel ervaring op tijdens stages.  
Je kiest ook voor verschillende profielen: Bewegen, 
Kunstzinnige oriëntatie of Wereldoriëntatie,  
Wetenschap & Techniek. 

Theorie en praktijk komen nog nadrukkelijker 
samen in het vierde studiejaar. Je bent nu officieel 
leraarinopleiding (lio) en loopt negentien weken 
stage. Je hebt de verantwoordelijkheid voor een 
eigen klas en geeft hele dagen les.

Een goede juf of meester kan echt verschil maken in het leven van een kind. Houd jij van 
kinderen en wil je een positieve bijdrage leveren aan hun ontwikkelings- en leerproces? 
Het team van de Pabo van Hogeschool Viaa in Zwolle helpt je jouw kracht als leerkracht 
te ontdekken en jouw eigen stijl van lesgeven te ontwikkelen.

“ Kinderen moeten zich veilig 
voelen in mijn lessen”

“Iets uitleggen en kennis overbrengen heb ik altijd al 
leuk gevonden. Dat ik Pabo ben gaan doen, heeft vooral 
dáármee te maken. Natuurlijk vind ik het ook heel leuk om 
met kinderen te werken, maar dat is voor mij iets ‘extra’s’ 
ten opzichte van het lesgeven zelf. Het belangrijkste voor 
mij is dat de kinderen zich veilig voelen in mijn lessen  
en dat ze zichzelf durven zijn.

Tijdens mijn stages ontdekte ik dat ik het liefst lesgeef 
aan de middenbouw. Kinderen van die leeftijd zijn 
onbevangen en voelen geen schaamte. Ze staan 
daarom volledig open voor wat je ze mee wilt geven, 
zowel op cognitief als op sociaal vlak. Dat vind ik 
zo gaaf! Je kunt ze nog echt vormen en een basis 
leggen voor de volgende leerjaren. 

Het enthousiasme en de kennis van de 
docenten op Viaa vind ik inspirerend.  
De sfeer op school is heel goed, 
waardoor iedereen open durft te 
zijn en vragen durft te stellen. 
Dankzij de kleinschaligheid van 
de school, kun je docenten 
ook makkelijk benaderen.  
Dat vind ik typerend voor 
Viaa. De aankleding van de 
school helpt ook bij deze sfeer; 
er is veel kleur en er staan veel 
planten, wat mij een gevoel  
van rust geeft.”

Pabo

Nathalie Klinge
Student Pabo
Begonnen in 2017
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Deeltijd
2, 3 of 4 jaar - Vooropleiding: mbo, havo, vwo

Afhankelijk van je vooropleiding, kun je kiezen 
voor een vierjarig, driejarig of tweejarig deeltijd
programma. Kijk voor meer informatie over Pabo 
in deeltijd op de website.

Versneld
3,5 jaar - Vooropleiding: mbo, havo, vwo

Door delen van de leerstof en toetsen eerder af te 
ronden, kun je in drieënhalf jaar je diploma halen. 
Wil je je extra verdiepen? Kies dan voor een extra 
profiel of meerdere minoren, even tueel buiten  
de opleiding.
 
Praktijkpabo West-Nederland
4 jaar - Vooropleiding: mbo, havo, vwo

Woon je niet in de buurt van Zwolle en wil je toch 
naar de Pabo van Viaa? Speciaal voor studenten 
uit de regio Amersfoort, Utrecht en WestNeder
land is er de route Praktijkpabo WestNederland, 
waarbij je voor namelijk wordt opgeleid op een 
school bij jou in de buurt. 

Instapeisen
Om de Paboopleiding aan Viaa te volgen, moet  
je een havo, vwo of mbodiploma niveau 4 heb
ben behaald. Als aardrijkskunde, geschiedenis en 
biologie niet in je pakket zaten, moet je hiervoor 
nog certificaten halen. Wil je extra begeleiding, 
tips of hulp bij het leren van de toelatingstoet
sen? Kom dan in contact met vakdocenten en  
ouderejaars Pabostudenten via de WhatsApp 
groep Pré Pabo. Stuur je ons een berichtje met  
je vraag (06 – 288 00 710)? 

Zeker even doen…
Deze brochure geeft een korte indruk van  
de Pabo aan Hogeschool Viaa. Kijk voor nog  
veel meer achtergrond en praktische informatie 
op www.viaa.nl/pabo.

“Het onderwijs heeft al jaren mijn passie.  
Een schakel zijn in de opvoeding van een kind  
is één van de rijkste aspecten van het onderwijs. 
Kinderen ontwikkelen zich stap voor stap, en jij 

mag van iedere stap getuige zijn en waar nodig 
begeleiding geven. Daar geniet ik als meester 

ontzettend van.

In groep 7 had ik zelf een fantastische 
meester. Toen wist ik het: ik wil meester 
worden! Na de havo ben ik naar de 
Pabo van Viaa gegaan. Ik heb de 
opleiding als zeer inspirerend ervaren 
en kreeg ook echt het idee dat ik 
persoonlijk aan de hand genomen 
werd in mijn eigen ontwikkeling. 
Ik kreeg begeleiding waar nodig, 
waardoor ik écht tot leren kwam. 

Tijdens de opleiding heb ik ook 
stage gelopen op verschillende 
scholen. Ik heb daar geleerd dat 
het maken van fouten ontzet
tend leerzaam is. Ik liet mijzelf 
in het diepe gooien en leerde 
daar veel van.

Na mijn opleiding kon ik  
direct aan de slag bij De  
Goede Herderschool in  
Wapenveld; een school  
waar ik de meester kan zijn 
die ik wil zijn. Een school 
waar aandacht is voor  
de kinderen, met een  
identiteit die bij mij past.“

“ Als leerkracht ben  
je een schakel in  
de opvoeding  
van kinderen”

Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Opleidingsvoorlichter Bert Kuiper
helpt je graag. Hij is bereikbaar via 
038425 55 42 en bert@viaa.nl.

Gertjan van Tol
Afgestudeerd in 2016
Werkt als leerkracht bij  
De Goede Herderschool
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“Leerkracht worden is altijd mijn droom geweest. 
Na het vwo koos ik ervoor de Universitaire Pabo 
te doen. Voor mij is dit de perfecte combinatie 
tussen het theoretische van de universiteit en het 
praktische van het hbo. Het universitaire deel van 
de opleiding bestaat uit de studie Pedagogische 
wetenschappen aan de VU, het hbodeel bestaat 
uit de Pabo aan Viaa. De kennis die ik bij beide 
opleidingen opdoe, pas ik direct toe tijdens mijn 
stage op een basisschool. Op drie gebieden bezig 
zijn is best pittig, maar daarin zit voor mij juist  
de uitdaging. 

Maandag en woensdag studeer ik aan de VU, 
dinsdag loop ik stage en donderdag volg ik 
lessen op Viaa. Het voelt echt als thuiskomen 
als ik op Viaa ben. Docenten kennen je 
persoonlijk en er is altijd gelegenheid om 
vragen te stellen. Zonder uitzondering zijn 
alle docenten op Viaa heel betrokken en 
bevlogen. Ze hebben veel kennis over 
hun vakgebied! Daardoor zijn ze voor 
mij voorbeeldfiguren. Ik raak door ze 
geïnspireerd. Dat komt mede door hoe 
ze ons leren hoe je met kinderen over 
hun geloof kunt praten en hoe je 
Bijbelverhalen kunt vertellen aan  
je leerlingen. Je hebt het dan echt 
ergens over, wat een band schept. 
Deze extra dimensie maakt mijn 
opleiding aan Viaa heel waardevol.”

“  De kennis die ik bij beide  
opleidingen opdoe, pas ik  
direct toe tijdens stage”

Joanne Westerink
Universitaire Pabo
Begonnen in 2017

Voltijd
4 jaar - Vooropleiding: vwo

Twee dagen in de week volg je colleges aan de 
VU, bij de faculteit Pedagogische Wetenschappen. 
Een dag in de week krijg je colleges aan Viaa in 
Zwolle. De basis voor deze colleges zijn kenmer
kende praktijksituaties voor het werk in de klas. 
Een dag in de week sta je voor de klas. De overige 
dag besteed je aan het maken van een portfolio. 
Hiermee toon je aan dat je goed functioneert in 
de zogenaamde kenmerkende situaties. En dat je 
theorie en praktijk met elkaar weet te verbinden.

Tijdens je studie kies je een specialisme op het 
gebied van pedagogiek of didactiek. Je leert welke 
verschillen tussen kinderen er zijn. En vooral ook 
hoe je ermee moet omgaan. Niet alleen culturele 
of morele verschillen krijgen aandacht, maar  
ook verschillen in gedrag en leercapaciteit.  
Voortdurend moet je de wetenschappelijke  
kennis die je in Amsterdam opdoet, toepassen  
in je eigen lessen.

Twee studies in vier jaar. Daarvoor moet je stevig 
in je schoenen staan. Als student moet je flexibel 
zijn om te schakelen tussen theorie en praktijk.  
Je bent bovendien gemotiveerd om verbeteringen 
in het primair onderwijs aan te brengen en je 
draait je hand niet om voor wetenschappelijke 
literatuur.

Hier kun je later werken
De Universitaire Pabo levert je twee kostbare 
papiertjes op: een bachelor Pabo en een bachelor 
Pedagogische Wetenschappen. Dat betekent dat 
je bredere mogelijkheden hebt op de arbeids
markt. In vier jaar heb je alles geleerd om een 
gedreven leerkracht te worden. En je bent boven
dien een goede pedagoog die onderzoeksresultaten 
kan vertalen naar de praktijk.

Je hebt een vwo-diploma op zak, je kunt naar de universiteit. De wereld van de weten-
schap ontdekken. Maar je wilt ook graag ‘gewoon’ voor de klas. Met de Universitaire 
Pabo combineer je het beste van twee werelden. De Vrije Universiteit in Amsterdam 
en Viaa zijn onderwijsinstellingen die hier samen vorm aan geven.

Universitaire Pabo

Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Opleidingsvoorlichter Martijn van Nieuwenhuizen 
helpt je graag. Hij is bereikbaar via 038425 55 42 
en m.vannieuwenhuizen@viaa.nl.
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Hogeschool Viaa leidt je op tot een deskundige, 
sociale, allround verpleegkundige. Het Neuman 
Systems Model is een verpleegkundige theorie die 
verweven is in de hele opleiding. Door dit model 
leer je niet alleen oog te hebben voor iemands 
probleem, maar voor de complete persoon. Een 
automonteur behandel je bijvoorbeeld anders dan 
een bedrijfsdirecteur, ook al hebben ze hetzelfde 
ziektebeeld. Om dat te kunnen, moet je jezelf eerst 
leren kennen. Daarom besteden we veel aandacht 
aan persoonlijke ontwikkeling. Ook kennis en vaar
digheden spelen uiteraard een grote rol. 

Voltijd
4 jaar - Vooropleiding: havo, vwo, mbo 
niveau 4

De opleiding Verpleegkunde duurt vier jaar. In het 
eerste jaar leer je hoe de zorg in elkaar zit, maak 
je kennis met verpleegtechnische handelingen 
en ontwikkel je sociale vaardigheden. Ook volg je 
een blok Langdurige zorg. Je krijgt hoorcolleges en 
werkt met medestudenten in een werkgroep, waar 
je op basis van casussen zelf op zoek gaat naar 
antwoorden. Om de praktijk te ontdekken, loop je 
tien weken stage.

Jaar twee is verdeeld in blokken, die steeds over 
een ander thema gaan. Denk aan Intensieve, Acute 
en Preventieve zorg. Net als in het eerste jaar krijg 

je hoorcolleges en ga je met medestudenten aan 
de slag in een werkgroep. Om de verschillende 
richtingen binnen de zorg nog beter te leren 
kennen, loop je weer een stage van tien weken. 

Het derde jaar staat in het teken van een grote 
stage van twintig weken. Je kunt een stage volgen 
in verschillende werkvelden. Ook een stage in het 
buitenland behoort tot de mogelijkheden. Ook 
verdiep je je theoretische kennis en volg je een 
minor, zoals Transculturele verpleegkunde, Zorg 
en zingeving, Ouderenzorg, Zorg om kind en jeugd, 
Palliatieve zorg of De verbindende wijkprofessional. 

Je sluit de opleiding af met een stage van twintig 
weken en een adviesproject bij een opdracht gever 
in de zorg. Een leerzame periode, waarin je alle 
ruimte krijgt om jouw passie voor de zorg in  
de praktijk te brengen.

Duaal
4 jaar - Vooropleiding: havo, vwo, mbo 
niveau 4

Leer je het liefst in de praktijk? Dan is de duale 
route geschikt voor jou. De eerste twee jaar doe je 
mee aan het voltijdprogramma en daarna ga je als 
werknemer aan de slag bij een zorginstelling. Naast 
je werk volg je de opleiding verder bij Viaa, zodat je 
de benodigde kennis opdoet. 

Als verpleegkundige wil je iets betekenen voor een ander. Je biedt zorg bij fysieke en 
mentale problemen, zoals diabetes, alzheimer of een gebroken been. Maar bovenal heb je 
oog voor de persoon daarachter. Je luistert naar een verhaal over iemands kinderen, voert 
een gesprek over een zwaar behandeltraject of maakt een lolletje tussendoor. Extra zorg 
waarvoor je minstens zoveel terugkrijgt. Een glimlach of een wijze les bijvoorbeeld.

Verpleegkunde“ De kracht van Viaa zit ’m 
voor mij in de kwaliteit 
van de lessen en in  
de open sfeer”

Arco Hendriksen
Student Verpleegkunde
Begonnen in 2018

“Word ik arts, of verpleegkundige? Ik heb lang 
nagedacht over deze vraag, tot ik een paar hbov 
meeloopdagen op Viaa heb gedaan. Toen ik bij Viaa 
binnenstapte, kreeg ik direct een veilig en vertrouwd 
gevoel. Dankzij de open dag kreeg ik ook een goed 
beeld van wat Verpleegkunde inhoudt en hoe breed 
het werkgebied is. Vooral de variatie in het werk trekt 
mij aan. Daarom koos ik voor deze opleiding.

De kracht van Viaa zit ’m voor mij in de kwaliteit 
van de lessen en in de open sfeer op school. 
Je kunt alles zeggen, zonder je afgewezen te 
voelen. Je medestudenten en je docenten 
denken als dat nodig is met je mee over 
een oplossing, zodat je weer verder kunt. 
Het gevoel dat er ruimte en plek voor je is, 
probeer ik mijn patiënten ook te geven.

Het onderwijs vind ik heel afwisselend 
en theorie en praktijk lopen soepel in 
elkaar over. Viaa loopt vaak voorop in 
kennis en werkvormen. Bij hbov is 
er bijvoorbeeld een huiskamerlokaal, 
waar we allerlei verpleegkundige 

handelingen in een realistische setting 
oefenen. We doen dan niet alleen 
technische handelingen, maar leren 
ook te kijken naar hoe iemand zich 

voelt en wat de aandoening met hem 
of haar doet. Tijdens stages merk ik dat 
zulke gesprekken met mensen tot een 
bijzondere vertrouwensband leidt.”
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Verkort
3 jaar - Vooropleiding: mbo-v niveau 4

Wanneer je een mbodiploma niveau 4 op zak 
hebt, kom je in aanmerking voor de verkorte route. 
Je beschikt namelijk al over de nodige praktijk
ervaring. Twijfel je of een hboopleiding qua leer
niveau iets voor jou is? De speciale brugmodule 
helpt je in vier dagdelen bij de stap naar het hbo.

Versneld
3 jaar - Vooropleiding: havo, vwo

Heb je een havo of vwodiploma en wil je de 
opleiding Verpleegkunde versneld doen? Dat kan, 
maar de studiedruk ligt dan wel hoger. Een mooie 
uitdaging!

Doorleren
Na de opleiding Verpleegkunde zijn er volop 
mogelijk heden om door te leren. Veel studenten 
kiezen voor een opleiding tot Praktijkverpleeg
kundige bij de huisarts. Ook kun je aan de uni
versiteit een Master Advanced Nursing Practice, 
Verplegingswetenschappen of Gezondheids
wetenschappen volgen.  

Hier kun je later werken
Als allround verpleegkundige ligt de wereld aan  
je voeten. Je kunt letterlijk de landsgrenzen  
overgaan, maar ook in Nederland is meer dan  
genoeg te doen. Van ziekenhuizen tot revali
datieklinieken, consultatie  bureaus en huisartsen
praktijken, allemaal hebben ze verpleegkundigen 
nodig. Daarnaast vallen gehandicaptenzorg, 
jeugdzorg en psychiatrie binnen jouw werkterrein. 
Welke richting je ook opgaat, op basis van  
jouw brede opleiding kun je je in de praktijk  
verder specialiseren. 

Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Opleidingsvoorlichter Annemieke Vogel
helpt je graag. Ze is bereikbaar via 
038425 55 42 en annemieke@viaa.nl.

“Zorgen zit in mijn bloed. Mijn ouders werken allebei 
in de zorg en op vijftienjarige leeftijd liep ik al met hen 
mee. Het was dan ook geen verrassing dat ik na de 
middelbare school Verpleegkunde ging studeren.

Tijdens mijn opleiding heb ik de mens als één geheel 
leren zien. Hierdoor focus ik mij niet alleen op het  
probleem, maar op het gehele lichaam, de spirituele 
kant én het sociale netwerk. Die benadering helpt mij 
nog elke dag. De arts richt zich op het medische deel  
en vervolgens kijk ik naar de volledige situatie van  
de patiënt.

In het derde jaar van mijn opleiding heb ik stagegelopen 
bij een kinderzorghuis. Daar zag ik hoe verpleegkundigen 
en pedagogisch medewerkers nauw samenwerkten. 
Dat wilde ik ook graag. Daarom heb ik na de oplei
ding een master Orthopedagogiek gevolgd. Ik werk 
nu als verpleegkundige kinderoncologie, waarbij ik 
patiënten zowel verpleeg als begeleid. Daar  
ligt mijn hart. Het voelt als een voorrecht  
om naast ouders en kinderen te staan in  
een heftige periode.”

“ Het voelt als een voorrecht om 
naast ouders en kinderen te 
staan in een heftige periode”

Mariëlle van der Veen
Afgestudeerd in 2012
Werkt als kinderverpleegkundige 
Oncologie bij het Prinses Maximá Centrum
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Hogeschool Viaa biedt een opleiding Theologie 
waarin je alle ruimte krijgt om jezelf te ontwikke
len. Je ontdekt het brede werkveld en gaat aan  
de slag met de competenties die je daar nodig 
hebt. Doel is dat je uitgroeit tot een innovatieve, 
onderzoekende, creatieve professional die weet 
wat er leeft in de kerk en de samenleving. Van 
daaruit geef je handen en voeten aan het  
geloof en ben je van toegevoegde waarde  
in de dagelijkse praktijk. 

Voltijd
4 jaar - Vooropleiding: havo, vwo, mbo 
niveau 4

De opleiding hbo Theologie duurt vier jaar. Het 
eerste jaar heeft een oriënterend karakter en 
wordt gekenmerkt door vier leerlijnen. De eerste 
leerlijn is Praktijk en innovatie, waarbij je het 
werkveld verkent. Methodiek staat in het teken 
van vaardigheden, zoals werken met groepen  
of gespreksvaardigheden. Bij het onderdeel  
Beroepshouding werk je aan je persoonlijke  
ontwikkeling. Theorie en visie gaat in op jouw 
kennis van de Bijbel, de mens, de samenleving,  
de kerk en over hoe je God ter sprake brengt. Ook 
loop je mee in de praktijk bij een kerk of instelling, 
zodat je een goed beeld krijgt van het vak. 

In het tweede jaar loop je stage in een kerkelijke 
gemeente naar keuze. Je doet hier opdrachten  
die aansluiten bij de modules die je dit jaar  
volgt zoals Leren, Christelijke gemeenschappen, 
Gemeenteopbouw en Pastoraat. Hierdoor verdiep 
je je in verschillende facetten van het vak van 
hbotheoloog.

In jaar drie geef je jouw loopbaan kleur. Je  
kiest een stage die aansluit bij de richting die je 
aanspreekt. Dit kan in een kerk of een instelling. 
In Nederland, maar ook daarbuiten. Tijdens de 
stage doe je een onderzoek waarmee je jouw 
opdrachtgever verder helpt. Daarnaast volg je 
modules als Ethiek, Kerkgeschiedenis en  
Bijbelse hermeneutiek. 

In het laatste jaar ga je een week naar het buiten
land. Ook verrijk je je cv door je te specialiseren 
met een minor naar keuze. Je kunt deze minor 
volgen bij Viaa, maar ook op een andere hoge
school in binnen of buitenland. 

Aan het eind van de opleiding schrijf je een  
persoonlijk beroepsprofiel, waarin je jezelf  
presenteert als hbotheoloog. Een mooie  
opstap naar de beroepspraktijk!

Je wilt mensen helpen. En dat doe je het liefst door je geloof te delen. Als hbo-theoloog 
verbind je het evangelie aan de dagelijkse praktijk. Binnen, maar ook buiten de kerk.  
Je voert geloofsgesprekken, geeft advies bij organisatievraag stukken of zet activiteiten 
op om mensen in beweging te brengen. Bij dit alles handel je vanuit de Bijbel: de bron 
die jou steeds weer van nieuwe inspiratie voorziet. 

Theologie“ Ik wil graag leren hoe ik 
mensen kan helpen die 
het moeilijk hebben”

Joanne Bekhuis
Theologie
Begonnen in 2018

“Toen ik een opleiding moest kiezen, wist ik dat 
ik ‘iets met mensen’ wilde doen en dat ik God 
daarbij wilde betrekken. Een vriendin tipte mij 
de opleiding hbo Theologie. Ik verdiepte mij in 
deze opleiding en zag dat er behalve theologie, 
ook veel psychologie in voor komt. Dat is echt 
iets voor mij, dacht ik. Ik vind het namelijk fijn 

om te weten wat er in iemand omgaat. Ik houd 
gewoon van mensen. In mijn eigen leven 

heb ik ontdekt dat dingen niet zomaar 
gebeuren. Alles heeft een reden. Ik wil 
graag leren hoe ik mensen kan helpen 
die het moeilijk hebben en er zelf niet 
uit komen.

God is het belangrijkste in mijn leven. 
Ik wil Hem daarom zo goed mogelijk 
leren kennen. Dat helpt mij om met 
nog meer liefde naar iemand te kijken. 
Op Viaa is die liefde voelbaar, alleen al 
doordat iedereen gewoon ‘hoi’ tegen 
je zegt. De docenten geven met veel 
passie les en zijn tegelijkertijd ook 
benieuwd naar jouw verhaal. Als je  
een idee hebt of een aanpassing,  
staan ze daar altijd voor open. Die 
brede blik vind ik heel fijn en zal ik 
straks ook nodig hebben in mijn  

werk, om aansluiting te vinden  
bij de mensen die op mijn  

pad komen.”
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Theologie én Godsdienstleraar
De programma’s van de opleidingen Theologie en 
Godsdienstleraar zijn op elkaar afgestemd. Hier
door is het mogelijk de opleidingen tegelijkertijd 
te volgen. De studielast ligt hoger, maar dat is 
logisch: in vier jaar tijd behaal je namelijk twee 
hbodiploma’s. Vind je deze combinatie te zwaar? 
Dan kun je er ook voor kiezen om na de opleiding 
Theologie in ruim één jaar je diploma Godsdienst
leraar te behalen.

Versnelde route
Is jouw gemiddelde eindcijfer op de havo een 8  
of hoger of beschik je over een vwodiploma? 
Dan kun je de opleiding Theologie versneld doen. 
Je volgt dan het programma van de opleiding in 
drie jaar. 

Hier kun je later werken
Na de opleiding Theologie kun je allerlei kan
ten op. Meer nog dan je misschien denkt. Je 
hebt geleerd kansen te zien en weet hoe je van 
toegevoegde waarde kunt zijn voor mensen of 
organisaties. Vanuit die ondernemende houding 
is er altijd wat te doen. Je gaat bijvoorbeeld aan 
de slag als pastoraal werker, evangelisch voorgan
ger, jeugdwerker, beleidsmaker of als missionair 
werker in binnen of buitenland.

Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Opleidingsvoorlichter Henriët Homminga 
helpt je graag. Ze is bereikbaar via 
038425 55 42 en henriet@viaa.nl.

“ Bij de opleiding Theologie 
leer ik hoe ik het evangelie  
kan vertellen én uitleven”

“Cambodja was tussen mijn tweede en veertiende 
jaar mijn thuis. De laatste jaren dat ik daar woonde, 
ging ik regelmatig met mijn vader, die zendeling is, 
een dagje mee de jungle in. We bezochten gemeentes 
en mensen thuis. Wat ik zag verraste mij: mensen 
zaten met z’n tienen in een klein huisje, maar 
lieten zich daardoor niet afhouden om hun liefde 
voor God te bezingen. Je zág gewoon dat hun hart 
sneller ging kloppen als ze zich op God richtten. Het 

enthousiasme waarmee ze hun geloof beleefden 
inspireerde mij. Ik realiseerde mij daardoor 

nog meer dat God echt bestaat en dat Hij 
ontzettend veel impact heeft in de levens 
van mensen. Daar ontstond mijn passie 
voor God.

Mijn ervaringen in Cambodja hebben 
mij aangespoord mijn relatie met God 
te verdiepen. Daarom heb ik voor de 
opleiding Theologie aan Viaa gekozen.  
Al op de open dag voelde ik mij 
ontzettend thuis op Viaa en dat is 
mijn hele opleidingstijd zo gebleven. 
Docenten maken gelijk persoonlijk 
contact met je en zijn oprecht 
geïnteresseerd in wat jou bezighoudt. 
Die interesse hoop ik ook uit te stralen 

in mijn werk. Ik zou graag in een 
gemeente aan de slag willen als pastoraal 

werker, al overweeg ik om eerst nog een 
master Theologie doen. Ik hoop dat waar ik 
ook terechtkom, mensen door mij heen iets 
van God mogen leren kennen, geïnspireerd 
raken, groeien in geloof, open en eerlijk 
mogen zijn richting God en elkaar.”

Timo van ’t Ende
Student Theologie
Begonnen in 2015
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Deeltijdopleidingen
Hogeschool Viaa biedt verschillende sociale  
deeltijdopleidingen, waaronder Verpleegkunde, 
Pabo, Social Work, Godsdienstleraar en Theologie. 
Met deze opleidingen maken we het voor ieder
een mogelijk om een studie te volgen. Zelfs als  
je een baan of gezin hebt.

Cursussen
Viaa beschikt over een uitgebreid aanbod  
cursussen voor professionals in het onderwijs  
en de zorg. Door je tijdens een cursus te focussen 
op één onderwerp, zoals coöperatief leren of 
dementie, ontwikkel je snel nieuwe kennis en 
vaardigheden. Grote kans dat die goed van pas 
komen in de praktijk. 
 
Onderwijsmasters
Als professional in het onderwijs kun je bij Viaa de 
master Leren & Innoveren volgen. Bij deze master 
leer je hoe je bijdraagt aan veranderingstrajecten 
binnen een school. Heb je leidinggevende ambities? 
Dan is de master Educational Leadership echt iets 
voor jou.

Master Interprofessioneel werken
Kom jij in je werk in de zorg of het onderwijs 
situaties tegen waarbij je een andere visie of pro
fessionals uit andere domeinen nodig hebt? Volg 
dan de nieuwe Master Interprofessioneel werken 
met Jeugd (MIJ) bij Viaa. Door deze master raak 
je geïnspireerd om samen met professionals uit 
andere domeinen jeugdigen te helpen in com
plexe situaties.

Post-hbo-opleidingen
Voor onderwijsprofessionals die zich willen  
spe cialiseren, zijn onze posthboopleidingen  
de moeite waard. Je kunt je bij Viaa onder meer  
verdiepen in het jonge kind, wetenschap en 
techniek of het beleid rondom taal of reken
onderwijs. Waar gaat jouw interesse naar uit?

Heb je vragen? 
Op www.viaa.nl vind je een totaaloverzicht van 
onze deeltijdopleidingen, masters en cursussen. 

Ben je klaar met je hbo-opleiding en wil je graag doorleren? Of heb je een leuke  
baan, maar vind je het tijd om je kennis bij te spijkeren? Viaa biedt verschillende 
deeltijd opleidingen, masters en cursussen. Volop mogelijkheden dus om je verder  
te ontwikkelen als professional in de zorg, het onderwijs of de kerk.

Deeltijdopleidingen, 
masters en cursussen

22
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Demi Kleen
Verpleegkunde
Begonnen in 2018

Christelijke identiteit
Viaa is een hogeschool met een christelijke  
identiteit. Wij geloven dat uit verbondenheid 
en samenwerking het beste klimaat ontstaat  
voor ontwikkeling. Elk mens is uniek geschapen  
en geen pad is hetzelfde. Op basis hiervan  
creëren we voor elke student de optimale vrij    heid 
om zichzelf te ontplooien. We helpen je graag  
de mooiste versie van jezelf te worden. Als  
professional en als mens.

Opleidingen die elkaar versterken
We beschikken over een unieke combinatie van 
sociale hboopleidingen die elkaar versterken.  
Als theologiestudent volg je bijvoorbeeld lessen  
samen met studenten van Social Work. En zit 
je op de Pabo, dan kun je een minor doen bij 
Verpleeg kunde. Binnen de school heb je dus  
volop mogelijk heden om jezelf te ontwikkelen  
tot de professional die jij wilt zijn.

Voor iedereen
Van voltijd tot duaal en van versneld tot verkort. 
We bieden allerlei routes, zodat onze opleidingen 
voor iedereen toegankelijk zijn. Enige voorwaar
de is dat je een havo, vwo of mbodiploma op 
zak hebt. Beschik je niet over het juiste diploma 
en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je een 
toelatings examen doen en alsnog toegang  
krijgen tot een opleiding. Een unieke kans!

Veel voorzieningen
We zijn een kleinschalige school, maar hebben 
veel voorzieningen. Zo log je met je iPad of laptop 
eenvoudig in op ons draadloze netwerk. Ook 
handig: er is altijd een rustige werkplek beschik
baar in de mediatheek. Voor een ontbijt, lunch of 
tussendoortje kun je terecht in het Viaarestau
rant. Bijkletsen met medestudenten of een potje 
tafelvoetbal spelen? In de centrale aula valt altijd 
wat te beleven. 

Stage in het buitenland
Ieder schooljaar verleggen tal van studenten 
letterlijk en figuurlijk hun grenzen tijdens een 
buitenlandstage. Een onvergetelijke ervaring.  
Je kunt afreizen naar bijvoorbeeld Ghana,  
Suriname of Peru, maar ook in landen als Noor
wegen, Duitsland en België is van alles te doen. 
Je loopt geen stage om de wereld te verbeteren. 
Doel is dat je naar het buitenland gaat om zélf iets 
te leren. Ons Bureau Buitenland helpt je daarbij 
op weg.

Goed bereikbaar
Hogeschool Viaa ligt in Assendorp, vlakbij het 
centrum van Zwolle. Een centrale plek dus, waar
door je zo in de binnenstad of bij het station bent. 
De bus stopt zelfs voor de school! 

Waarom Viaa?
“Mijn eerste kennismaking met Viaa was op 
mijn middelbare school, waar een avond was 
georganiseerd waar medewerkers van verschillende 
hogescholen iets vertelden over ‘hun’ school. Toen 
werd benoemd dat je op Viaa geen nummer bent, 
maar een individu. Hoewel ik Viaa nog helemaal 
niet kende, sprak deze benadering mij direct 

aan. Toen ik later een open dag bezocht, voelde 
ik dat persoonlijke ook. De kleinschaligheid 
helpt daar natuurlijk ook bij. De indruk die 
ik toen van de sfeer kreeg, komt overeen 
met wat ik nu in de praktijk ervaar; er wordt 
echt geprobeerd je een thuisgevoel te 
geven, om je leeromgeving zo optimaal 
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door fijne 
studieruimtes in te richten, maar ook door 
mij het gevoel te geven dat ik mag zijn 
zoals ik ben. 
 
Tijdens mijn opleiding leer ik hoe 
belangrijk je woordkeuze is voor het 
maken van contact en het creëren 
van een vertrouwens band. Als je 
bijvoorbeeld direct met ‘maar’ 
reageert nadat mensen hebben 
verwoord hoe spannend ze de situatie 
vinden, wuif je hun gevoel eigenlijk 
weg. Het mooie aan Viaa is dat je  
dit soort dingen niet alleen tijdens  
de lessen leert, maar dat je het  
ook zelf ervaart in hoe er met  
je wordt omgegaan.”

“ Er wordt op Viaa echt 
geprobeerd je een  
thuisgevoel te geven”
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“Oorspronkelijk kom ik uit Drenthe, maar Zwolle 
is voor mij toch een beetje bekend terrein. Ik ging 
hier namelijk ook al naar de middelbare school. 
Toen ik Social Work aan Viaa ging doen, stond 
voor mij direct vast dat ik in deze geweldige stad 
op kamers zou gaan. Ik had echt behoefte aan 
zelfstandigheid en aan de vrijheid om dingen  

te doen die ik leuk vind.

Wie van leven in de brouwerij houdt, voelt zich 
al snel thuis in Zwolle. Het is een levendige 

stad met veel faciliteiten, dus er is genoeg 
te doen. Ik ben dól op de koffie van de 

bibliotheek in de stad, waar ik vaak studeer. 
Binnenkort wil ik graag een keer varen of 
suppen door de oude Thorbeckegracht of 
langs de Sassenpoort. Je ziet Zwolle dan 
vanuit een heel ander perspectief! 

Iedere week ga ik naar een jongeren
bijeenkomst van VEZ, Vrije Evangeli
satie Zwolle. We hebben dan mooie 
gesprekken en delen wat ons bezig
houdt in ons geloof of ons dagelijks 
leven. In het weekend ga ik geregeld 
met vrienden naar Café Blij of naar het 
Vliegende Paard, het studentencafé 
van Zwolle. Als het zonnetje schijnt, 
zitten we natuurlijk op een van de  
vele prachtige terrassen van Zwolle. 

Ook na mijn studie wil ik graag in 
Zwolle blijven wonen. Mijn geluk is  

dat hier veel stageplaatsen én veel 
banen op het gebied van zorg zijn.  

Mij zie je hier de komende jaren  
dus nog wel rondlopen!” 

“ Wie van leven in de  
brouwerij houdt, voelt  
zich snel thuis in Zwolle”

Ilse IJmker
Student Social Work
Begonnen in 2018

Lekker sporten, een film kijken in de bios of een 
avondje stappen met vrienden. In Zwolle hoef je 
je niet te vervelen. Er is van alles te beleven,  
zeker voor jou als student! 

Uitgaan
Het centrum van Zwolle herbergt veel gezellige 
cafés. Er zijn vaak veel studenten te vinden. Houd 
je van film, theater en muziek? Check dan de pro
gramma’s van bioscoop Pathé, theater De Spiegel 
en poppodium Hedon. 

Cultuur
Van de Sassenpoort tot de Peperbus, de  
St. Michaëlskerk en de Wijndragerstoren, overal 
in Zwolle kom je oude gebouwen tegen. De stad 
ademt historie. Wanneer je er doorheen loopt, 
fietst of rijdt, ontdek je steeds weer iets nieuws. 

Sporten
Sport je graag? Als Viaastudent mag je  
gebruikmaken van de sportvoorzieningen  
van Hogeschool Windesheim. Dit kost maar  
een paar tientjes per jaar. 

Studentenverenigingen
Je beleeft het studentenleven pas écht als je bij 
een studentenvereniging zit. Zwolle kent vier 
christelijke verenigingen: 
•  C.S.V. Ichthus Zwolle (www.ichthuszwolle.nl) 
•  Navigators Studentenvereniging Zwolle  

(www.nszwolle.nl)
•  Absens Carens (www.absenscarens.nl) 
•  Solidamentum (www.solidamentum.nl) 

Op kamers 
Wil je op kamers in Zwolle? Je vindt waarschijnlijk 
het snelst woonruimte via andere Viaastudenten. 
Maar je kunt meer doen: 
•  Schrijf je op tijd in via www.dewoningzoeker.nl, 

de gezamenlijke website van alle woningcorpo
raties in Zwolle. 

•  Neem contact op met een makelaarskantoor. 
•  Kijk op het prikbord en intranet van Viaa. 

Studeren in Zwolle
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