
Graag introtekst aanleveren

Welkom op  
de open dag!
Leuk dat je vandaag onze open dag bezoekt! Je kunt bij  
alle opleidingen doorlopend in gesprek gaan met docenten  
en studenten van Viaa. Ook worden er deze dag voorlichtings
lessen en colleges gegeven. Je vindt de tijden van alle lessen  
in dit boekje.  
 
Veel plezier!

Algemeen

•  Informatiemarkt in de aula en mediatheek  
Wil je weten hoeveel uur je kwijt bent aan je studie, hoe de begeleiding is, wanneer je  
stage loopt en hoe studenten de opleiding ervaren? Ga dan bij de stands van de opleidingen in 
gesprek met studenten en docenten. Heb je nog vragen over inschrijving of het collegegeld? 
Loop dan even langs de stand van Studentenzaken. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn 
voor een stage in het buitenlandstage, ga dan in gesprek met de medewerkers van het Interna
tional Office.

•  Studeren met een functiebeperking 
Wil je meer weten over studeren met een functiebeperking, zoals dyslexie, ADD,  
chronische vermoeidheid of een lichamelijke beperking? De studentendecaan kan  
je meer vertellen over de mogelijkheden voor begeleiding en hulp bij Hogeschool Viaa. 

•  Studentenstad Zwolle 
Studentenverenigingen en SOOZ 
Je studententijd is een bijzondere tijd! De tijd van leren, je laten inspireren en nieuwe  
mensen leren kennen. Je thuis voelen en nieuwe uitdagingen aangaan. In Zwolle voel je  
je als student snel welkom. In de aula kun je in gesprek gaan met enkele Zwolse verenigingen.

 

Pabo
  

•  Pabo in vogelvlucht  
Door studenten van de Pabo 
Studenten van de Pabo vertellen uit eigen ervaring over de voltijdopleiding. Ze leggen uit  
wat de opleiding inhoudt en vertellen je meer over onder andere de toelatingstoetsen  
en de stages.

  
•  Persoonlijk meesterschap in de klas 

Menno van de Merwe (leerkracht en oudstudent 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.  
 

•  Universitaire Pabo  
Martijn van Nieuwenhuizen en een student 
Je hebt een vwodiploma op zak, je kunt naar de universiteit. De wereld van de wetenschap 
ontdekken. Maar je wilt ook graag ‘gewoon’ voor de klas staan. Met de Universitaire Pabo com
bineer je deze twee ‘werelden’. Aan het eind van deze route studeer je af met twee diploma’s: 
Pedagogiek en Pabo. 

•  Pabo in deeltijd - Ook voor zij-instromers die willen omscholen 
Martijn van Nieuwenhuizen (coördinator deeltijd en flexibele routes) en een deeltijdstudent 
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? In deze voorlichting hoor je meer over de mogelijkheden en 
de inhoud van de opleiding Pabo in deeltijd. 

•  Leren op de werkplek! 
Wilke v/d Molen (docent) en een schoolopleider 
Als student op Viaa word je niet alleen opgeleid op Hogeschool Viaa, maar leer je ook veel op 
de stagescholen.

Social Work

•  Voorlichting Social Work voltijd en deeltijd 
Jaap Roose en Gea Kargbo (docenten) en Miël de Ridder en Sietse ten Cate (studenten)

 Wat zijn de belangrijke onderdelen in de opleiding Social Work? Jaap Roose (voltijd) en Gea  
 Kargbo (deeltijd) vertellen je er meer over. Ook zal er aandacht zijn voor ervaringen van huidige  
 studenten Miël (voltijd) en Sietse (deeltijd) en krijg je informatie over het beroepsperspectief  
 van onze studenten. 

•  Autisme Belevings Circuit 
Yoica de Jong en Lucianne Holstege (studenten)

 Het Autisme Belevings Circuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Laat  
 je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan en voel nu zelf waar anderen enkel  
 over schrijven.

•  Social work verlegt je grenzen! 
Sjoerd Haga (docent) en Marloes Bouma (student)

 De opleiding Social Work verlegt je grenzen wat betreft je professionele ontwikkeling en 
 verlegt ook je referentiekader. Met behulp van filmbeelden vertellen studenten over hun  
 evaringen in de Ardennen tijdens een teamtraining in jaar 2 en hun buitenlandervaring tijdens  
 de buitenlandoriëntatie in jaar 4. 

•  Van mbo naar hbo  
Gea Kargbo (docent) en Marloes Bouma (student) 
Volg je nu een mboopleiding en ben je van plan de overstap te maken naar het hbo?  
Wil je ontdekken of je het hboniveau aankan? Speciaal voor jou is er de Brugmodule  
Social Work. In deze voorlichting krijg je meer informatie over de overstap van mbo  
naar hbo en over de inhoud van de Brugmodule.

• College ‘Gespreksvaardigheden’ 
 Jaap Roose (docent) en Wilma Trouwborst (student)
 Het hulpverlenende gesprek is één van van de basisonderdelen van het sociaal werk. In deze  
 bijeenkomst zal je getuige zijn van een intakegesprek waarin één van de betrokken docenten  
 in gesprek gaat met een trainingsacteur.  

• College ‘Rechtvaardige samenleving?’
 Willem Koning (docent) 
 Doen wij in onze samenleving recht aan mensen en hoe beïnvloedt deze vraag sociaal werkers  
 in hun dagelijkse werkzaamheden?

Verpleegkunde

 
•  Verpleegtechnische Vaardigheden (VTV) en Huiskamerlokaal 

Rosalie Dreschler en Bert Bouman (docenten) en studenten 
Wil je alvast ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat? Kom dan tijdens de open dag naar het 
praktijklokaal en oefenen enkele vaardigheden die je als verpleegkundige moet hebben. In het 
naastgelegen Huiskamerlokaal kun je een demonstratie bijwonen over het verlenen van zorg aan 
thuiswonende cliënten.

•   Voorlichting over de deeltijdopleiding 
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.

•   Voorlichting Verpleegkunde voltijd (versneld, verkort en duaal)  
Annemieke Vogel (docent) 
Wil je Verpleegkunde studeren in voltijd? In deze voorlichting hoor je meer over  
de verschillende routes die er zijn en hoe het opleidingsprogramma er uitziet. 

• Sociale en Relationele Vaardigheden (SRV) 
 Marian Harink (docent) 
 Hoe pas je de theorie toe in de praktijk? Kom naar deze voorlichtingsles en ervaar hoe onze  
 verpleegkundestudenten leren hoe ze de geleerde theorie in praktijk moeten brengen.

•  Aan het werk! Een verhaal uit de praktijk 
Marieke van Breugel (oudstudent Viaa) 
Marieke heeft Verpleegkunde gestudeerd en werkt nu als wijkverpleegkundige. In dit college 
vertelt ze over haar werk, zodat jij kunt kennismaken met één van de vakgebieden waar  
je later als verpleegkundige aan de slag kunt. 

•  Voorlichting Theologie / GL (voltijd en deeltijd) 
 Door Henriët Homminga (docent)
 In dit college maak je kennis met de opleidingen hbo Theologie en Godsdienstleraar. Er wordt 
 uitgelegd uit welke onderdelen de opleiding bestaat én waarin de opleidingen verschillen.

• College ‘De man, de leeuw, de stier en de adelaar: wat willen de evangelisten 
 ons vertellen?’ 
 Door Bart Kamphuis (docent)
 Matteüs is de man, Marcus de leeuw, Lucas de stier en Johannes de adelaar. Iedere evangelist  
 heeft zijn eigen symbool. Maar hebben ze ook allemaal hun eigen boodschap? Wat zijn  
 overeenkomsten en verschillen, wat is het unieke karakter van ieder afzonderlijk evangelie? In  
 dit college maakt Bart Kamphuis, docent Nieuwe Testament, je wegwijs in deze vier bijbelboe 
 ken.

Masters
Hogeschool Viaa biedt verschillende masters aan op het gebied van onderwijs, zoals  
de Master Leren & Innoveren en de Master Educational Leadership. Daarnaast bieden 
we samen met Penta Nova opleidingen aan op het gebied van onderwijsmanagement. 
Sinds 1 september is Viaa gestart met een nieuwe master: Interprofessioneel werken met 
Jeugd.

Theologie / Godsdienstleraar
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1 Hoofdingang Viaa
2 Achteringang Viaa
3 Verpleegkunde &  
 Praktijkondersteuner
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6 Theologie & Gods 
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Restaurant

2

4

Programma

4

10

9

8

7

65

7 International Office
8 Studentenzaken
9 Decaan
10 Koffie, thee en fris
11 Masters en nascholing
12 Studentenverenigingen

Zit jij hier straks
te studeren?

Stands Decaan, 
International Office en 

Studentenzaken 

Wist je dat hier 
allemaal hulpmiddelen 

staan voor lessen  
met kinderen? 

Mediatheek

1

Lift

Plattegrond

Pabo

Hoe laat? Wat? Waar?

16.00  20.00 uur Voorlichting over de Universitaire Pabo (doorlopend) Aula / 
Mediatheek

16.00  20.00 uur Oefenen met de toelatingstoetsen (doorlopend) Aula /  
Mediatheek

16.00  20.00 uur Aan de slag met het digibord (doorlopend) Aula

16.00  20.00 uur Gesprekstafel Pabo deeltijd (alle varianten) Aula / 
Mediatheek

16.15   16.45 uur Pabo in vogelvlucht: voorlichting over de voltijdroute H 106

16.30  17.15 uur Voorlichting over Pabo in deeltijd (alle varianten) H 206

17.00  17.45 uur Persoonlijk meesterschap C 004

17.45  18.15 uur Pabo in vogelvlucht: voorlichting over de voltijdroute H 106

18.15  19.00 uur Persoonlijk meesterschap C 004

19.00  19.45 uur Voorlichting over Pabo in deeltijd (alle varianten) H 206

19.00  19.45 uur Leren op de werkplek! C 109

Verpleegkunde

Hoe laat? Wat? Waar?

16.00  20.00 uur Verpleegtechnische Vaardigheden (VTV) C 009

16.00  20.00 uur Demonstratie Huiskamerlokaal C 010

16.15  17.00 uur Voorlichting over de voltijdopleiding  
(ook versneld, verkort, duaal)

H 401

16.15 17.00 uur Voorlichting over de deeltijdopleiding C 002

17.00  17.30 uur Sociale en Relationele Vaardigheden (SRV) C 005

17.30  18.00 uur Aan het werk: de wijkverpleegkundige H 401

17.30  18.15 uur Voorlichting over de deeltijdopleiding C 002

18.15  19.00 uur Voorlichting over de voltijdopleiding
(ook versneld, verkort, duaal)

H 401

18.45  19.30 uur Voorlichting over de deeltijdopleiding C 002

19.00  19.30 uur  Aan het werk: de wijkverpleegkundige H 401

19.30  20.00 uur  Sociale en Relationele Vaardigheden (SRV) C 005

Algemeen

Hoe laat? Wat? Waar?

16.00 20.00 uur Informatiemarkt met alle opleidingen Aula /  
Mediatheek

17.00  17.30  uur Studeren met een functiebeperking H 105

19.00  19.30 uur Studeren met een functiebeperking H 105

Hoe laat? Wat? Waar?

16.15  17.00 uur Autisme Belevings Circuit C 109

16.15  17.00 uur Voorlichting over Social Work in voltijd C 107

17.00  17.30 uur Social Work verlegt je grenzen! C 108

17.00  17.45 uur Autisme Belevings Circuit C 109

17.30  18.00 uur College ‘Gespreksvaardigheden’ C 107

18.15  18.45 uur Voorlichting over Social Work in voltijd H 101

18.15  18.45 uur Voorlichting over Social Work in deeltijd C 108

19.00  19.30 uur Van mbo naar hbo C 107

19.30  20.00 uur College ‘Rechtvaardige samenleving?’ H 101

Masters, post-hbo, nascholing en cursussen

Hoe laat? Wat? Waar?

16.00  20.00 uur Informatie over masters, posthbo, cursussen en nascholing Aula

16.00  20.00 uur Voorlichting over de ad Pedagogisch Professional Kind en 
Educatie (doorlopend)

Aula

17.00  17.45 uur Voorlichting over de master MIJ C 001

18.30  19.15 uur Voorlichting over de master MIJ C 001

Praktijkondersteuner / praktijkverpleegkundige

Hoe laat? Wat? Waar?

16.00  20.00 uur Persoonlijk gesprek met een docent (doorlopend) Aula

Theologie / Godsdienstleraar

Hoe laat? Wat? Waar?

16.30  17.00 uur Voorlichting Theologie / GL (voltijd en deeltijd) H 103

17.30  18.00 uur College ‘De man, de leeuw, de stier en de adelaar’ H 103

18.30  19.00 uur Voorlichting Theologie / GL (voltijd en deeltijd) H 103 

19.30  20.00 uur College ‘De man, de leeuw, de stier en de adelaar’ H 103 

Trek? Eet (gratis) een hapje 
mee in ons restaurant.  
Van 16.30 tot 19.00 uur.

Maak hier kennis met 
studentenstad Zwolle! De 

studentenverenigingen 
vertellen je meer over de 
leuke en gezellige stad 
Zwolle en het leven als 

student.
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12

Social Work

3

Warme chocolademelk en oliebollen

Na de renovatie van de buitenkant van het gebouw van Hogeschool Viaa is ook het 
terrein rondom de hogeschool opgeknapt. Het buitenterrein is sinds deze week klaar en 
daarom is er voor iedereen tussen 14.00 en 20.00 uur een lekkere traktatie buiten bij de 
hoofdingang. 

Eet smakelijk!


