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Inhoudsopgave

Vind je het leuk om mensen te helpen? En wil je daarvan je beroep maken? Dat kan bij Hogeschool
Viaa. We bieden zeven sociale deeltijdopleidingen waarbij je jezelf ontwikkelt tot professional in de
zorg, het onderwijs of de kerk. Met deze deeltijdopleidingen is het voor iedereen mogelijk om een
studie te volgen. Zelfs als je dat naast een baan of gezin wilt doen.
Tijdens de opleiding word je uitgedaagd. Je verlegt grenzen, leert kritisch naar jezelf te kijken en
ontwikkelt een breed perspectief. Hierdoor sta je nooit stil en ontdek je hoe je als professional kunt
bijdragen aan de kwaliteit van leven van de mensen om je heen.
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Viaa is een kleinschalige school met een christelijke identiteit waar je je direct thuis voelt. Je proeft de
sfeer pas echt als je een keer langskomt. Dat kan tijdens een open dag, maar ook een meeloopdag is
de moeite waard. Door lessen te volgen, krijg je een goed beeld van zowel de opleiding als de school.
Dat helpt bij het maken van de juiste keuze.
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Heb je vragen over onze deeltijdopleidingen? Kijk dan op www.viaa.nl of neem contact op.
We helpen je graag bij het kiezen van een opleiding die bij jouw toekomstplannen past.

facebook.com/viaazwolle
twitter.com/viaazwolle
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@viaazwolle
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Pabo

“Ieder kind is anders,
waardoor je als docent
nooit bent uitgeleerd”

Iedereen herinnert zich wel die ene juf of meester op de basisschool. Hij of zij was aardig, gaf
duidelijk uitleg en maakte van elke les een feest. Heb jij de ambitie om zo’n juf of meester te
worden? Is lesgeven jouw droom? Maar heb je een baan of ben je niet de hele week beschikbaar?
Kies dan voor de deeltijdopleiding Pabo van Hogeschool Viaa. Deze opleiding werkt met een
uniek concept van studiedagen en samen leren in de praktijk.

“Lesgeven, dat is wat ik graag doe. En dan het liefst aan
kinderen op een basisschool. Kinderen zijn onbevangen, staan
open voor wat je vertelt en ontwikkelen zich elke dag. Ik vind
het mooi om daaraan bij te dragen.
Ik volg de Pabo in deeltijd. Groot voordeel is dat de lessen
op één moment in de week plaatsvinden. Gewoon overdag,
waardoor ik altijd fris in de collegezaal zit. De docenten
verzorgen de benodigde theorie en met klasgenoten
bespreek ik de praktijk. Door ervaringen te delen,
helpen we elkaar op weg.

De praktijk centraal
Bij de deeltijdopleiding Pabo staan de vragen
uit de praktijk centraal:
- Hoe ontwerp en verzorg je up-to-date
onderwijs?
- Hoe leer je kinderen wie ze zijn en wat ze
kunnen, nu en in de toekomst?
- Hoe open je de wereld voor kinderen?
Met de praktijk centraal kun je de nieuwe kennis
direct in je groep uitproberen en zie je snel
resultaat van je studie.

Bij Viaa sta je er niet alleen voor. Zo liep het vorig
jaar even wat minder lekker bij mijn stage. Toen
ik dat aan mijn docent had verteld, werd er gelijk
naar een oplossing gekeken. Hierdoor was mijn
studievertraging minimaal en had ik snel weer
plezier in het lesgeven.

Elke week een studiedag

Na de opleiding wil ik aan de slag op een basisschool. Of ik dan klaar ben om zelfstandig voor
de klas te staan? Dat denk ik wel. Maar ik besef
ook dat ik nooit ben uitgeleerd. Ieder kind is
anders, waardoor je je als docent continu blijft
ontwikkelen.”

Elke week werk je in een spannende en intensieve
afwisseling van studiegroepen en colleges aan
het ontwerpen van nieuwe onderwijspraktijken.
Je zoekt samen antwoorden op vragen als: hoe
ziet een goede les eruit, wat hebben kinderen in
deze leeftijd nodig of wie ben ik als leerkracht en
als christen in de school? Je bepaalt zelf gedurende de opleiding steeds meer hoe je antwoord
vindt op deze en andere vragen. Je studiegroep
vormt de thuisbasis waar jij je leervragen kunt
stellen en je je samen kunt voorbereiden op de
praktijk. De docenten stimuleren je leren met
kennis en begeleiding. We gaan er samen voor.

Elke week een praktijkdag

Maaike Klompmaker
Student Pabo
Begonnen in 2015
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Tijdens de praktijkdag probeer je in een basisschool uit wat je geleerd hebt. Je wordt ingeschakeld
bij alles wat er in een klas en de school aan
de orde is: lesgeven, begeleiden van kinderen,

overleg met ouders en collega’s. Je begeleider
helpt je bij het voorbereiden en bespreekt je
functioneren op de praktijkdag. Je neemt de
ervaringen mee naar de volgende studiedag.
Leren in én van de praktijk is de beste manier
van leren.

Je gaat vooruit
Je persoonlijke en professionele ontwikkeling
breng je in beeld met bijvoorbeeld een portfolio,
toets, film of essay. In de studiegroep wordt je
leren ondersteund. Je toont een paar keer per
jaar aan wat je hebt geleerd en hoeveel vooruitgang je hebt geboekt. Je laat zien wat je kunt
en weet dit in zowel je studie als in de praktijk
te onderbouwen met argumenten. We stellen
regelmatig samen vast of je op koers ligt.

Efficiënt studeren
Op de deeltijdopleiding Pabo studeer en werk je
twee dagen per week. Daarnaast studeer je in
je eigen tijd aan de voorbereiding van de studieen praktijkdagen. Reken maar op zo’n acht uur
in de week.

Na de opleiding
Na je opleiding kun je als meester of juf aan de
slag op een basisschool in het regulier of speciaal
onderwijs. Door het oplopende lerarentekort zal
je snel een geschikte baan kunnen vinden. Met
je pabo-diploma op zak kun je ook nog een master
gaan doen. Viaa biedt in samenwerking met
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andere hogescholen diverse masters aan. Bovendien heeft Viaa nascholingsaanbod onder andere
op het gebied van rekenen, taal en het jonge kind.
Kijk voor meer informatie ook eens op
www.viaa.nl/nascholing.

Met een andere vooropleiding duurt de studie
in principe vier jaar, maar versnelling is soms
mogelijk op basis van een verwante vooropleiding
en relevante werkervaring.

Praktische informatie

Om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij
ontwikkelingen in het werkveld wordt het komende
jaar het curriculum van onze opleiding geactualiseerd. Heb je daar een vraag over? Neem dan
contact op met opleidingsvoorlichter Martijn
van Nieuwenhuizen.

‘‘Ik kreeg de ruimte om
mijn eigen, persoonlijke
manier van lesgeven te
ontwikkelen’’

Vernieuwing deeltijdopleiding
Je hebt een havo- of vwo-diploma nodig om met
de pabo te starten. Ook kun je instromen vanuit
een mbo-opleiding niveau 4. Als je een havo- of
mbo-diploma hebt, is de kans groot dat je nog
niet voldoet aan één of meer van de landelijke
toelatingseisen op het gebied van natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Je kunt bij ons de
benodigde certificaten behalen door toelatings
toetsen te maken. Kijk voor meer informatie
over de toelatingeisen en -toetsen op
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

“Een paar jaar geleden was ik nog schilder. Ik
werkte bij een vastgoedonderhoudsbedrijf en
groeide door naar de functie van werkvoor
bereider en calculator. Op een gegeven
moment gooide ik het roer om: ik besloot
Pabo te gaan doen. Ik had geen idee of
het iets werd, maar zag wel waar het schip
zou stranden.

Je kunt ook een van de open dagen bezoeken of
een dag op de opleiding meelopen. Kijk op de
website www.viaa.nl voor nog meer informatie.

Vanaf het eerste moment dat ik voor de
klas stond, wist ik het: het onderwijs
past bij mij. Ik werd in het diepe
gegooid, maar kon met vragen altijd
bij de docenten terecht. Zo kreeg ik
de ruimte om mijn eigen, persoonlijke
manier van lesgeven te ontwikkelen.
Best spannend, maar ik heb die
aanpak ontzettend gewaardeerd.
Ik werk nu fulltime op een basis
school en word heel blij van wat
ik doe.

Als je al een diploma uit het hoger onderwijs
hebt, ben je vrijgesteld van de toelatingseisen
en kan je de opleiding verkort doen. Je bent dan
in twee jaar klaar. Je kunt ook overwegen om als
zij-instromer je onderwijsbevoegdheid te halen.
Wil je hierover meer weten? Neem dan contact
met ons op.

Het volgen van een deeltijd
opleiding was best zwaar. Nadat
ik op kantoor veel denkwerk
had gedaan, moest ik thuis nog
voor school aan de slag. Omdat
ik geen studievertraging wilde
oplopen, heb ik in overleg met
mijn werkgever mijn meer
praktische functie als schilder
weer opgepakt. Zo maakte ik de
combinatie van werken en leren
gemakkelijker voor mezelf.”

Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Opleidingsvoorlichter Martijn van
Nieuwenhuizen helpt je graag.
Hij is bereikbaar via 038 - 425 55 42
en m.vannieuwenhuizen@viaa.nl.
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Lukas Visser
Alumnus Pabo
Afgestudeerd in 2015
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“Een opleiding doe je voor
jezelf, maar wordt mede
mogelijk gemaakt door
de mensen om je heen”
“Het volgen van de deeltijdopleiding Social
Work is niet niks. Ik werk fulltime, heb een
gezin en moet daarnaast veel studeren. Toch
vind ik het de moeite waard. Op den duur
zou ik graag willen doorgroeien naar een
managementfunctie in de jeugdzorg.
En daarvoor heb ik dit diploma nodig.
In het eerste jaar stortte ik me volledig
op de opleiding. Ik ging minder
sporten en zette mijn sociale leven
op een laag pitje. Met succes:
ik haalde mijn propedeuse. Toch
wilde ik het in het tweede jaar
anders doen. Door bewust tijd
te maken voor ontspanning,
heb ik een betere balans
gevonden. Daarbij
voel ik de energie en
ondersteuning van
God. Hij geeft mij de
kracht om door te
gaan.

Jan Pieter Baarssen
Student Social Work
Begonnen in 2014
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Een opleiding doe je
voor jezelf, maar wordt
mede mogelijk gemaakt
door de mensen om je heen.
Mijn gezin staat achter mij en ook
in de klas proberen we elkaar te
motiveren. Wel moet je bereid zijn om
je kwetsbaar op te stellen. Pas als
je aangeeft waar je tegenaan loopt,
kan een ander je helpen. Een mooie les
richting de praktijk: als sociaal werker
heb je daar immers dagelijks mee te
maken.”

Social Work
Werk je in het sociaal domein en vind je het tijd om verder te studeren? Of wil je het roer
omgooien en jezelf laten omscholen? Bij de deeltijdopleiding Social Work leer je hoe je kwets
bare mensen begeleiding, contact of nieuw perspectief kunt bieden in hun dagelijkse leven.

De deeltijdopleiding Social Work bestaat voor
een groot deel uit zelfstudie. De colleges vinden
in het eerste en derde jaar op woensdag plaats
en in het tweede en vierde jaar op dinsdag. Je
volgt zowel hoor- als instructiecolleges. Interessant, zeker als je de lesstof thuis voorbereidt:
je kunt actief meedoen, bijdragen aan groeps
opdrachten en vragen stellen aan docenten en
medestudenten. Ook is er ruimte voor reflectie,
waardoor je al doende steeds meer leert.
Een profiel kiezen
Je volgt de opleiding Social Work en kiest
halverwege het tweede jaar een profiel:
Welzijn en Samenleving: Je begeleidt mensen
met uiteenlopende problemen. Denk aan
psychosociale problemen, een verslaving of
schulden. Ook kan het gaan om bijvoorbeeld
gezinsproblemen, problemen 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 ondersteuning. Van jou, maar ook vanuit het sociale
netwerk. Het accent ligt op psychiatrie, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdzorg.
Jeugd: Spreekt werken met kinderen je aan?
Ben je geïnteresseerd in pedagogiek? En wil
je bijdragen 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 ze op een effectieve manier op
te lossen.
Tijdens de opleiding
De deeltijdopleiding Social Work duurt vier jaar.
Jaar 1: Je maakt kennis met de basisvakken,
zoals cultuur, filosofie, sociologie en psychologie.
Ook verken je het werkveld, zodat je het juiste
profiel kunt kiezen. Dit doe je onder meer door
één dag per week aan vrijwilligerswerk
te besteden.
Jaar 2 en 3: Je breidt je basiskennis en -vaardigheden verder uit. Dat doe je bij de algemene
vakken en binnen het profiel dat je in het
tweede jaar kiest. Daarnaast houd je je bezig
met praktijkgericht onderzoek, kun je je spe
cialiseren met een minor en loop je twee dagen
per week stage. De kans dat je een goede stage
plek vindt, is groot: als deeltijdstudent breng je
vaak meer werk- en levenservaring mee.
Jaar 4: Je verbreedt je kennis of specialiseert je
op bepaalde vlakken door een minor en keuzemodules te volgen.
Ook werk je aan je persoonlijke beroepsprofiel,
waarin de verbinding tussen kennis, houding en
vaardigheden zichtbaar wordt.
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Na de opleiding
Na de opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag
als jongerenwerker, hulpverlener of maatschappelijk werker. Vrijwel alle functies die om een
sociaal hart vragen, zijn geschikt. Onze studenten
komen dan ook bij uiteenlopende organisaties
terecht. Denk aan scholen, welzijnsorganisaties,
het Leger des Heils, vluchtelingenwerk, de
gevangenis of psychiatrische instellingen.
Praktische informatie
Om de opleiding Social Work te volgen, moet
je over een havo- of vwo-diploma beschikken
of een mbo-opleiding op niveau 4 hebben
afgerond.


Voldoe je niet aan deze toelatingseisen en ben
je 21 jaar of ouder? Dan kun je een toelatingsexamen doen.
Heb je een mbo-achtergrond? Om de overstap
naar het hbo zo soepel mogelijk te laten verlopen,
bieden we de brugmodule mbo-hbo aan.

“Het contact met mensen
maakt mij meer dan ooit
bewust van het waarde
volle werk dat ik doe”
“Toen ik van de havo kwam, maakte ik geen bewuste
studiekeuze. Hierdoor rolde ik als vanzelf in een
administratieve functie. Toch begon het op een
gegeven moment te kriebelen. Ik was 41 en als ik
nog iets wilde, moest ik het nu doen. Uit een
loopbaantraject kwam naar voren dat de opleiding
Social Work goed bij mij zou passen. Dat sprak me
aan. Bovendien hadden collega’s bij het advocatenkantoor waar ik werkte ook al eens aangegeven dat
een beroep in het sociaal domein iets voor mij zou
kunnen zijn.
Ik koos uiteindelijk voor de deeltijdopleiding van
Viaa, omdat ik me goed voelde bij de identiteit
van de school. Een belangrijk aspect, zeker bij
sociaal werk. Je krijgt regelmatig met ethische
vraagstukken te maken. Het is dan fijn als je
met vragen bij je docenten en medestudenten
terecht kunt.
De opleiding heeft me veel gebracht.
Bij het advocatenkantoor was ik vooral
productgericht: had ik een dagvaarding
af, dan kon ik hem van mijn lijstje
strepen. Ik werk nu als algemeen maatschappelijk werker en merk dat ik veel
meer procesgericht bezig ben: samen
met cliënten probeer ik steeds kleine
stapjes voorwaarts te zetten. Dit
contact met mensen maakt mij
meer dan ooit bewust van het
waardevolle werk dat ik doe.
Het geeft veel voldoening.”

Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Opleidingsvoorlichters Gea Kargbo en Jaap Roose
helpen je graag. Ze zijn bereikbaar via 038-425 55 42
en gea@viaa.nl en jaap@viaa.nl

10

Judith de Jong
Alumnus Social Work
Afgestudeerd in 2015
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“Je kunt cliënten in hun kracht
zetten door net een stapje
verder te denken”
“Huisje, boompje, beestje. Dat was wat ik graag
wilde, tot ik naast mijn werk als verzorgende-IG
een cursus ging doen. Het zette me aan het
denken over de mogelijkheid om door te leren.
Ik ontdekte dat ik met mijn vooropleiding in
aanmerking kwam voor de deeltijdopleiding
Verpleegkunde.
Dankzij de persoonlijke begeleiding vanuit
Viaa durfde ik het aan om op eigen
initiatief met de opleiding Verpleegkunde te starten. Inmiddels werk ik
als wijkverpleegkundige in opleiding,
waardoor ik de nieuwe kennis gelijk
kan toepassen. Ik zit nu in het
laatste jaar en heb mijn diploma
bijna binnen.
Het belangrijkste wat ik tot
nu toe heb geleerd, is dat je
cliënten in hun kracht kunt
zetten door net een stapje
verder te denken. Eén van
mijn cliënten kon op zaterdag
bijvoorbeeld geen krant
lezen, omdat er geen vrijwilliger aanwezig was om
haar naar de brievenbus
te begeleiden. Ik heb toen
gevraagd of de buurvrouw
haar in het weekend wilde
helpen. Een kleine moeite,
maar daarmee maak je
een groot verschil.”

Willy Simmelink
Student Verpleegkunde
Begonnen in 2016
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Verpleegkunde
Wil je jouw kennis vergroten en je verder verdiepen in de zorg? Met de deeltijdopleiding
Verpleegkunde kun je naast je werk doorgroeien tot hbo-verpleegkundige. Van klinisch
redeneren tot projecten implementeren, tijdens de opleiding houd je je bezig met actuele
ontwikkelingen. Daarbij staat de persoon achter de patiënt centraal. Luisteren, meedenken
en een grapje op zijn tijd maken het verschil. Voor de patiënt, maar ook voor jou. Je krijgt
er namelijk veel voor terug. Een glimlach of een wijze les bijvoorbeeld.

Hogeschool Viaa leidt je in 2,5 jaar op tot een
deskundige, sociale, allround verpleegkundige.
Het Neuman Systems Model vormt de basis van
de opleiding. Bij dit model leer je niet alleen oog
te hebben voor iemands probleem, maar voor het
volledige gestel, de spirituele achtergrond én het
sociale netwerk.
Om dat kunnen, moet je jezelf eerst leren kennen.
Daarom besteden we veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Ook kennis en vaardigheden spelen uiteraard een grote rol. Door een afwisselend
en uitdagend onderwijsprogramma te volgen, krijg
je in relatief korte tijd de benodigde verdieping om
af te studeren als hbo-verpleegkundige.
Tijdens de opleiding
De deeltijdopleiding Verpleegkunde duurt 2,5 jaar:
Deel 1: De opleiding begint met de competenties
die je als hbo-verpleegkundige nodig hebt. Je volgt
eerst het basisblok. Daarna ga je verder met de
vakinhoudelijke blokken, die in het teken staan van
acute, preventieve, chronische en intensieve zorg.
Eén dag per week heb je les en daarnaast doe je
veel aan zelfstudie. De totale studiebelasting van
zo’n 25 uur combineer je met een werkweek van
minimaal 16 uur. Belangrijk, want wat je op je werk
ervaart, is van waarde voor je studie. En dat wat je
tijdens de lessen leert, kun je direct toepassen in
de praktijk.

Deel 2: In het tweede deel van de opleiding blijf
je 16 uur per week werken. Ook verdiep je je
theoretische kennis. Je kiest een minor, waarbij je
de keuze hebt uit onder meer transculturele zorg,
aandachtsvelder zingeving en palliatieve zorg.
Daarnaast leer je meer over protocollen, richtlijnen,
kwaliteitsverbetering en de visie op verplegen.
Tot slot doe je een afstudeeronderzoek of een
project in de praktijk. Daarmee laat je zien dat
je jezelf hebt ontwikkeld tot verpleegkundige op
hbo-niveau.
Na de opleiding
Als hbo-verpleegkundige ligt de wereld aan
je voeten. Je kunt stappen zetten binnen je
huidige baan, maar er ook voor kiezen om je
horizon verder te verbreden. Van ziekenhuizen
tot revalidatieklinieken, consultatiebureaus en
huisartsenpraktijken, allemaal hebben ze verpleegkundigen op hbo-niveau nodig. Daarnaast vallen
gehandicaptenzorg, jeugdzorg, wijkzorg en
psychiatrie binnen jouw werkterrein.
Wil je blijven leren?
Veel studenten kiezen voor een opleiding tot
Praktijkondersteuner in de huisartsenvoorziening.
Ook kun je bijvoorbeeld een master Verpleeg
kundig Specialist, Verplegingswetenschappen
of Gezondheidswetenschappen volgen.
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Praktische informatie
De deeltijdopleiding Verpleegkunde duurt 2,5 jaar.
Je kunt de opleiding volgen met een mbo-diploma
Verpleegkunde (niveau 4) of inservice A, B of Z.
Daarnaast heb je een werkplek nodig waar je
minimaal 16 uur per week werkzaamheden op
hbo-niveau kunt uitvoeren. Vaak is het mogelijk
om je huidige baan in de zorg hiervoor in te zetten.
Wanneer je je aansluit bij een ontwikkelgroep,
heb je vaak meer dan genoeg mogelijkheden om
opdrachten uit te voeren. Bij vragen over je werkplek helpen we je graag.
Na je inschrijving ontvang je een studiekeuzecheck,
zodat je zeker weet dat je de juiste richting kiest.
Heb je een mbo-achtergrond en twijfel je of een
hbo-opleiding iets voor jou is? Dan kun je een
speciale brugmodule doen. Deze module helpt
je in vier dagdelen bij de stap naar het hbo.

“Met de opleiding heb ik
een nieuwe wending aan
mijn leven gegeven”
“De commerciële wereld was mijn wereld.
Het draaide altijd om cijfers: je was zo goed
als je laatste order. Toen ik in mijn familie met
ziekte te maken kreeg, kwam ik in aanraking
met de zorg. Die wereld trok mij zo, dat ik
de opleiding tot medisch secretaresse en
daarna Verpleegkunde ben gaan doen.
Het leren was best even wennen. Als je 42 jaar bent,
gaat dat nu eenmaal niet meer zo gemakkelijk als op
je achttiende. Soms ontbrak het ook aan discipline,
waardoor ik op het laatste moment extra gas moest
geven voor een toets. Daar kwam bij dat ik school
de eerste twee jaar combineerde met mijn baan
als commercieel medewerker. Gelukkig kon ik in
het derde jaar aan de slag bij de zorgorganisatie
waar ik stage had gelopen. Dat was een
stuk prettiger.
Met de opleiding heb ik een nieuwe wending
aan mijn leven gegeven. Ik werk nu als wijkverpleegkundige en beheers echt een vak.
Daarmee heb ik mijn toekomstperspectief
vergroot. En daar ben ik heel blij mee.”

Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Opleidingsvoorlichters Leida Janssen en Greet Hoek
helpen je graag. Ze zijn bereikbaar via 038-425 55 42
en l.janssen@viaa.nl of g.hoek@viaa.nl.
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Kadies Mollema
Alumnus Verpleegkunde
Afgestudeerd in 2017
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“GPW is echt top geweest
voor mijn persoonlijke en
algemene ontwikkeling”
“Vijftien jaar lang werkte ik met verstandelijk beperkte
jongeren. Op een gegeven moment vond ik het tijd
voor iets nieuws. Omdat ik behoefte had aan intellectuele verdieping en graag meer wilde doen met mijn
geloof, besloot ik te starten met de opleiding GPW.
Tijdens de opleiding is je eigen verhaal het materiaal
waarmee je werkt. Dat klinkt misschien een beetje
zweverig. Maar als je anderen wilt helpen met je
geloof, is het belangrijk dat je jezelf goed kent. Die
persoonlijkheidsvorming vond ik een mooie aanvulling
op het theologische deel van de opleiding.
Nadat ik mijn diploma had behaald, miste ik het leren
enorm. Daarom ben ik de vervolgopleiding tot godsdienstleraar gaan doen. Dat bleek een goede zet.
Ik vond het geweldig om les te geven en werk
inmiddels als docent op een middelbare school.
In mijn werk als docent heb ik dagelijks profijt
van de kennis die ik bij GPW heb opgedaan.
Ik weet hoe ik gesprekken moet voeren,
ben aangesloten bij het zorgteam van mijn
school en heb laatst de kerstviering voor
leerlingen in elkaar gezet. Daarnaast
verzorg ik regelmatig wijn- en bijbelworkshops. GPW is echt top geweest
voor mijn persoonlijke en algemene
ontwikkeling.”

GPW
Wil je mensen helpen? En doe je dat het liefst door je geloof te delen? Kies dan voor de opleiding
Godsdienst-Pastoraal Werk (GPW), waarbij je leert hoe je het evangelie zowel binnen als buiten
de kerk kunt verbinden aan de dagelijkse praktijk. Je voert geloofsgesprekken, geeft advies bij
organisatievraagstukken 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.
Bij de opleiding GPW ontdek je het brede werkveld
van een pastoraal werker. Je krijgt de benodigde
theorie en methodieken aangereikt en gaat in
kleine groepen aan de slag met je persoonlijke en
professionele competenties. 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.
Tijdens de opleiding
De opleiding duurt vier jaar:
Jaar 1: De opleiding begint breed. Je ontwikkelt
basisvaardigheden, maakt kennis met de sociale
en theologische aspecten van het vak en je loopt
stage bij een GPW’er.
Jaar 2: Je volgt methodische en theologische
modules, zoals gemeenteopbouw en pastoraat.
Tijdens een stage in de kerk oefen je met de
nieuwe kennis en vaardigheden.
Jaar 3 en 4: Je loopt stage bij een kerk of instelling
in binnen- of buitenland. Tijdens de stage doe je
een onderzoek waarmee je jouw opdrachtgever
verder helpt. Daarnaast krijg je de mogelijkheid
om je kennis te verdiepen of verbreden met

Heb je vragen? Bel of mail gerust!

Annemarie Vermeer
Alumnus GPW en GL
Afgestudeerd in 2016
16

Opleidingsvoorlichter Henriët Homminga
helpt je graag. Ze is bereikbaar via
038-425 55 42 en henriet@viaa.nl.

een minor naar keuze. Ook kun je modules volgen,
zoals ethiek of vieren. Wil je later aan de slag in de
Protestantse Kerk Nederland? Volg dan de module
PKN. Aan het eind van de opleiding schrijf je een
persoonlijk beroepsprofiel, waarin je alles wat je
hebt geleerd samenbrengt en jezelf presenteert als
godsdienst-pastoraal werker.
Na de opleiding
Na de opleiding GPW kun je allerlei kanten op.
Je hebt geleerd kansen te zien en weet hoe je het
verschil kunt maken voor mensen of organisaties.
Vanuit die ondernemende houding is er altijd wat
te doen. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag als pastoraal werker, evangelisch voorganger, jeugdwerker,
beleidsmaker of als missionair werker in binnenof buitenland. Heb je tijdens de opleiding de minor
Godsdienstleraar gevolgd, dan is het bovendien
mogelijk om in één jaar tijd een tweedegraads
onderwijsbevoegdheid te halen.
Praktische informatie
Je hebt een havo- of vwo-diploma nodig
om de opleiding GPW te volgen. Ook kun je
instromen vanuit een mbo-opleiding niveau 4.
Gedurende de gehele opleiding loop je acht uur
per week stage, zodat je het geleerde gelijk in
de praktijk kunt toepassen.
Werk je al als goddienstpastoraal werker, dan
mag je dit werk gebruiken
als stage.
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“Loop je ergens tegenaan,
dan is er altijd wel
een docent bij wie je
terecht kunt”
“Een deeltijdopleiding is niet iets wat je er zomaar
even bij doet. Je verbindt je er voor langere tijd
aan. Dat vraagt iets van jezelf, maar ook van je
omgeving. Viaa biedt daarbij goede begeleiding.
En dat vind ik fijn. Loop ik ergens tegenaan, dan
is er altijd wel een docent bij wie ik terecht kan.
Zowel letterlijk als figuurlijk.
Viaa is een kleinschalige school. Er heerst
daardoor een laagdrempelige sfeer. Je kent bijna
iedereen en voelt je snel thuis. Ook de gereformeerde traditie van de school draagt daaraan
bij. De taal die gesproken wordt, is voor mij
herkenbaar en vertrouwd.
De docenten zijn enthousiast, staan open
voor ideeën en helpen graag. Wel is het als
student belangrijk dat je deze gedrevenheid
deelt. Verdiep je daarom goed in de opleiding, zodat je weet waar je aan begint.
Als je verwachtingen op het gebied van
inhoud en tijdsinvestering realistisch zijn,
kan een deeltijdopleiding je écht verder
brengen.”

Godsdienstleraar
Als godsdienstleraar open je ogen. Je vertelt verhalen, stelt vragen en laat leerlingen zien dat ie
dereen anders tegen het geloof aankijkt. Dat geldt op straat, in de supermarkt en tijdens sport,
maar ook binnen de klas. Door het gesprek aan te gaan, leren leerlingen zich open te stellen voor
verschillende normen, waarden en denkwijzen. Een prachtige rol, want zo draag je bij aan een
samenleving waarin jong en oud elkaar met respect behandelt.

Hogeschool Viaa leidt jou op tot een innovatieve,
onderzoekende en creatieve godsdienstleraar die
op elk type middelbare school aan de slag kan.
Je krijgt de benodigde theorie en methodieken
aangereikt en verdiept je in de Bijbel, de kerk,
de maatschappij, andere godsdiensten en filosofie.
Ook werk je aan je persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Want pas als je jezelf goed kent,
kun je vol vertrouwen lesgeven. Wat de opleiding
Godsdienstleraar bijzonder maakt, zijn de kleine
klassen. Hierdoor ontstaat snel interactie; een
aspect dat in vrijwel iedere godsdienstles een
grote rol speelt. Hoe meer ervaring je ermee
hebt, hoe beter!

Tijdens de opleiding
De opleiding duurt vier jaar en richt zich sterk op
de praktijk:
Jaar 1: De opleiding begint breed. Je ontwikkelt
basisvaardigheden, maakt kennis met de sociale en
theologische aspecten van het vak en loopt tijdens
je stage mee met een godsdienstleraar.
Jaar 2: Je volgt didactische en theologische modules en gaat met de nieuwe kennis aan de slag in de
praktijk.

Jaar 3 en 4: Je loopt stage bij een middelbare
school in binnen- of buitenland. Tijdens de stage
doe je een onderzoek waarmee je jouw opdrachtgever verder helpt. Daarnaast volg je modules als
ethiek, jongerencultuur en Oude en Nieuwe Testament. Aan het eind van de opleiding schrijf je een
persoonlijk beroepsprofiel, waarin je alles wat je
hebt geleerd samenbrengt en jezelf presenteert als
godsdienstleraar met een tweedegraads bevoegdheid. Een mooie opstap naar de beroepspraktijk!

Na de opleiding
Na de opleiding ben je bevoegd om op elk type
middelbare school als godsdienstleraar voor de
klas te staan. Je mag lesgeven op het vmbo en aan
de eerste drie klassen van de havo en het vwo.
Ook kun je aan de slag in het beroepsonderwijs en
praktijkonderwijs. Wil je op alle niveaus binnen het
voortgezet onderwijs werken? Dan kun je ervoor
kiezen om een opleiding tot eerstegraads docent
te volgen.
Daarnaast is het binnen Hogeschool Viaa mogelijk
om je theologische horizon te verbreden en in één
jaar tijd je GPW-diploma te behalen. Een waardevolle toevoeging, zeker wanneer je wilt aansluiten bij
bijvoorbeeld een leerlingenhulpteam of studenten
pastoraat.

Anita Harink-Antuma
Student GPW
Begonnen in 2015
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Praktische informatie
Je hebt een havo- of vwo-diploma nodig om de
opleiding Godsdienstleraar te volgen. Ook kun je
instromen vanuit een mbo-opleiding niveau 4.
Voldoe je niet aan deze toelatingseisen en ben je
21 jaar of ouder? Dan kun je het toelatingsexamen
doen.
Gedurende de gehele opleiding loop je acht uur
per week stage, zodat je het geleerde gelijk in de
praktijk kunt toepassen. Werk je al als Godsdienstleraar, dan mag je dit werk gebruiken als stage.
Ook kun je je werk inzetten voor extra vrije
studiepunten in jaar twee, drie en vier.

“Door niet alles zelf te
vertellen, zet ik leerlingen
aan het denken”
“Dat een stage je veel kan brengen, blijkt: tijdens het
tweede jaar van de opleiding Godsdienstleraar kreeg
ik een baan aangeboden bij mijn stageadres. Leuk,
zeker omdat ik me verder wilde ontwikkelen op
het gebied van theologische kennis en didactische
vaardigheden. Dat wat ik op school leer, kan ik
nu gelijk toepassen in de praktijk.
Toen ik voor het eerst lesgaf, was ik best
onzeker. Nu sta ik veel sterker in mijn
schoenen: ik heb geleerd om naar mijn
leerlingen te luisteren. Door niet alles zelf
te vertellen, zet ik ze aan het denken en
komen ze tot nieuwe inzichten. Voor een
godsdienstleraar is het belangrijk om deze
kwaliteit te beheersen.
Ik vind Viaa een supergezellige school.
Aangezien ik de opleiding tot godsdienstleraar volg, spreekt ook de christelijke
achtergrond me aan. Met mijn klas
genoten heb ik het over de Bijbel,
het geloof en onze persoonlijke over
tuigingen. Zo leer ik als vanzelf het
gesprek aan te gaan. Met klasgenoten,
maar ook met de leerlingen aan wie
ik lesgeef.”

Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Opleidingsvoorlichter Henriët Homminga
helpt je graag. Ze is bereikbaar via
038-425 55 42 en henriet@viaa.nl.
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Andrea Kaptijn
Student Godsdienstleraar
Begonnen in 2014
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Praktijkondersteuner in
de huisartsenvoorziening

“Ik heb mijn eigen spreek
uur waar ik patiënten met
diabetes, astma en hart- en
vaatziekten ontvang”

Houd je van de zorg? Gaat jouw voorkeur uit naar regelmatige diensten? En lijkt het je leuk om
mensen te coachen en begeleiden bij hun leefstijl? Dan is de deeltijdopleiding Praktijkonder
steuner iets voor jou.

In het werk als praktijkondersteuner ondersteun
je de huisarts bij verschillende zorgtaken. Zo houd
je je bezig met het waarborgen van de kwaliteit
binnen de huisartsenpraktijk. Daarnaast heb je te
maken met patiënten met een chronische ziekte,
zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.
Het omgaan met een chronische ziekte vraagt om
meer dan alleen goede medicatie. Vaak moeten
patiënten hun levensstijl aanpassen om compli
caties te voorkomen. Daarbij kunnen ze jouw
coaching en begeleiding goed gebruiken.

“Tijdens mijn opleiding Verpleegkunde merkte
ik dat ik meer plezier had in de begeleiding van
patiënten dan in de verpleegtechnische handelingen. Ik hoorde van het werk als praktijkverpleeg
kundige, waarbij je mensen begeleidt bij het
omgaan met hun chronische ziekte en het
voorkomen van complicaties. Echt iets voor mij.
Daarom heb ik ervoor gekozen om
het vierde jaar van mijn opleiding te
combineren met de deeltijdopleiding
tot praktijkverpleegkundige.

Na de opleiding
Na de opleiding kun je bij een huisartsenpraktijk
aan de slag als praktijkondersteuner met of
zonder verpleegkundige achtergrond. Welke
taken je krijgt, hangt af van je kennis en ervaring
in de zorg en de situatie binnen de huisartsenpraktijk. Vast staat dat je patiënten met een
chronische ziekte coacht en begeleidt. Daarnaast
houd je je bezig met onder meer protocollering,
de integratie van landelijke richtlijnen en transmurale samenwerking, zodat de kwaliteit binnen
de huisartsenpraktijk gewaarborgd blijft.

Ik ga elke woensdag naar school en loop de
rest van de week stage bij een huisartsenpraktijk. Daar heb ik inmiddels mijn eigen
spreekuur waar ik patiënten met onder
meer diabetes, astma en hart- en vaatziekten ontvang. Omdat deze patiënten
periodiek naar het spreekuur komen,
leer ik hen steeds beter kennen. Dat
vind ik leuk. Bijkomend voordeel is
dat ik op regelmatige tijden werk.

Tijdens de opleiding
De deeltijdopleiding Praktijkondersteuner duurt
een jaar. Ongeveer om de week heb je één
collegedag. De lessen gaan onder meer over
chronische ziektes, medicatiegebruik, het
methodisch vormgeven van een consult, voorlichting en educatie, management en organisatie,
communicatieve vaardigheden en de samenwerking
met andere disciplines in de eerste en tweede lijn.
Ook loop je één dag per week stage bij een huisartsenpraktijk, waar je op den duur zelf patiënten
ontvangt in je eigen spreekuur. Met jouw kennis en
coaching help je patiënten op weg, zodat zij in staat
zijn om zelf de regie te nemen.

Praktische informatie
De opleiding Praktijkondersteuner bestaat uit
verschillende varianten. Je wordt ingedeeld op
basis van je vooropleiding.
- Je kunt de opleiding volgen wanneer je
Verpleegkunde op mbo- of hbo-niveau
hebt afgerond.
- Het is ook mogelijk om in te stromen vanuit
de opleiding Doktersassistente of een inserviceopleiding.
- Het vinden van een stageplek bij een huisartsen
praktijk valt onder je eigen verantwoordelijkheid.

Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Opleidingsvoorlichter Gerda Brummel
helpt je graag. Ze is bereikbaar via
038 - 425 55 42 en g.brummel@viaa.nl.
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Evita van den Berg
Deeltijdstudent Praktijkverpleegkunde
Begonnen in 2017

Het combineren van twee opleidingen is niet niks. Gelukkig heb
ik vanuit beide opleidingen veel
dezelfde docenten, waardoor ik me
ondersteund voel. Dat motiveert
mij om eruit te halen wat erin zit.
Omdat ik een verpleegkundige achtergrond heb, kan ik de opleiding
tot praktijkverpleegkundige in een
jaar afronden. Als alles goed gaat,
betekent dit dus dat ik straks twee
hbo-diploma’s heb. En dat op mijn
twintigste. Het zou heel gaaf zijn
als dat lukt.”
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“Wanneer je op de juiste manier
met iemand communiceert,
kun je pas écht een verandering
van leefstijl teweegbrengen”
“Wil ik dit altijd blijven doen? Die vraag stelde ik mezelf toen ik
ruim zeven jaar als wijkverpleegkundige had gewerkt. Ik kende
een collega die haar werk combineerde met een functie als
praktijkverpleegkundige. Dat leek mij ook wel wat. Je richt
je meer op het coachen en begeleiden van mensen met
een chronische ziekte, waardoor je andere competenties
aanspreekt.
Viaa was de enige school in de omgeving die de
opleiding Praktijkverpleegkundige aanbood, dus
mijn keuze was snel gemaakt. Ik had verwacht dat
ik alles zou leren over chronische ziektes, maar
merkte dat de opleiding ook sterk gaat over
jezelf. Wat is je achtergrond? Wat beweegt
je? En hoe voer je een goed gesprek? In
het begin voelde ik wat weerstand, maar
al snel besefte ik dat alleen kennis van
bijvoorbeeld medicatie niet voldoende
is. Wanneer je op de juiste manier met
iemand communiceert, kun je pas écht
een verandering van leefstijl teweegbrengen.
Na mijn opleiding ben ik aan de
slag gegaan als wijk- en praktijkverpleegkundige. Mijn kennis van
chronische ziektes komt in beide
functies goed van pas. Zo bezoek ik
in de wijk vaak de mensen met onder meer COPD, diabetes en harten vaatziekten. Ook geef ik mijn
collega’s binnenkort een training
over inhalatietechnieken.”

Marieke Reijers
Alumnus Praktijkondersteuner
Afgestudeerd in 2015
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Pedagogisch Professional
Kind en Educatie
Met kinderen werken. Dat is wat je graag doet. Heb je behoefte aan verdieping of verbreding in
jouw functie als pedagogisch werker, begeleider, onderwijsassistent of sociaal cultureel werker?
Kies dan voor de Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie, waarbij je in twee
jaar tijd leert hoe je het verschil kunt maken in de sociale omgeving van een kind.

Pedagogisch Professional Kind en Educatie is
een Associate degree: een tweejarige opleiding
in het hoger beroepsonderwijs (niveau 5).
Een mooie kans voor wie zich in korte tijd wil
verdiepen in de domeinen onderwijs, kinder
opvang, welzijn en jeugdzorg.
Gedurende de opleiding maak je kennis met
de rollen pedagogisch professional, verbinder,
vormgever en initiator. Door deze rollen te
vervullen, kom je erachter waar jouw kracht
ligt. Zo ontdek je als vanzelf hoe je in de dagelijkse praktijk een bijdrage kunt leveren aan de
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar.
Tijdens de opleiding
Tijdens de opleiding maak je kennis met
verschillende thema’s:
Jaar 1: je begint met het thema ‘het zich
ontwikkelende kind’, waarbij je je verdiept in
verschillende leer- en ontwikkellijnen. Daarna
volgt het thema ‘het kind in de leerrijke omgeving’. Je gaat aan de slag met activiteiten
die zorgen voor een verdere verbetering van
de leeromgeving van kinderen. Gespreks
technieken en ouder- en wijkbetrokkenheid
spelen hierbij een belangrijke rol.
Jaar 2: in het tweede jaar staan de thema’s
‘het kind binnen de keten’ en ‘het kind in de
samenleving’ op het programma. De nadruk
blijft liggen op het ondersteunen van een
goede ontwikkeling, maar verschuift naar
complexere situaties. Je richt je op het gehele

systeem rondom een kind of groep kinderen.
Om dat te kunnen, ontwikkel je nieuwe kennis
op het gebied van onder meer talentontwikkeling en wet- en regelgeving. In het laatste
halfjaar kun je alle kennis toepassen: je sluit de
Associate degree af met een afstudeeropdracht
waarmee je een organisatie verder helpt.
Na de opleiding
Wanneer je de opleiding hebt afgerond,
ontvang je een wettelijk erkend hbo-diploma
(Associate degree). Met dit diploma kun je aan
de slag binnen de domeinen onderwijs, kinderopvang, welzijn of jeugdzorg. Je bent in staat
om in een interdisciplinair team te werken en
alle partijen in de sociale omgeving van een
kind te betrekken.
Je kunt bij allerlei organisaties aan het werk:
- Bij een integraal kindcentrum, waar je de
verbinding legt tussen school en de naschoolse
opvang. Zowel binnen als buiten het kind
centrum breng je begeleidingsbehoeften
in kaart.
- Binnen de kinderopvang, waar je een adviserende of uitvoerende voortrekkersrol vervult.
Je bent contactpersoon voor het gezin en alle
betrokken instanties.
- Bij een school, waar je kinderen uit verschillende
groepen ondersteunt bij hun ontwikkeling. Je
werkt bepaalde thema’s uit en onderhoudt
contact met betrokken instanties.
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-B
 innen een wijkteam, waar je preventief met
kinderen of jongeren werkt. Zo voorkom je
doorverwijzingen naar intensieve hulp.

Kom je niet in aanmerking voor de opleiding en
ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je een toelatings
examen doen.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om verder
te studeren. Mogelijke vervolgopleidingen zijn
de Pabo en Social Work. Heb je interesse in
deze opleidingen? In het tweede studiejaar is
er aandacht voor eventuele toelatingseisen,
zodat je zeker bent van een goede aansluiting.

Bij aanvang van het eerste studiejaar moet je
beschikken over een (betaalde of onbetaalde)
baan binnen het domein onderwijs, kinderopvang,
welzijn of jeugdzorg. Je werkt minimaal zestien uur
per week, waarvan je gemiddeld vier uur flexibel
kunt inzetten. Deze uren gebruik je om ervaring
op te doen in een ander domein.

“In twee jaar tijd leer je
alles over de ontwikkeling
van kinderen”
“Na een paar in de kinderopvang te hebben
gewerkt, kreeg ik behoefte aan verdieping. Ik zag
het niet zitten om een volledige hbo-opleiding in
deeltijd te volgen. En precies daarom sprak de
Associate degree Pedagogisch Professional Kind
en Educatie mij aan. In twee jaar tijd leer je alles
over de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en
14 jaar.

Praktische informatie
Hogeschool Viaa biedt de Associate degree Peda
gogisch Professional Kind en Educatie aan in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle en de ROC’s
Landstede en Menso Alting.

Tijdens de opleiding maak je kennis met verschillende rollen. Vooral de rol van verbinder vind ik
interessant. Zo ontmoette ik laatst een jongen
die tegen een probleem aan liep. Bij mij op de
buitenschoolse opvang, maar ook thuis en in
zijn klas. Ik heb het initiatief genomen en
ben met de ouders, leraren en betrokken instanties om tafel gegaan. Door
samen naar een oplossing te kijken,
gaat het nu veel beter met hem.

Je kunt je aanmelden voor de Associate degree
wanneer je de havo of een relevante mbo-opleiding
op niveau 4 hebt afgerond. Hieronder vallen de
opleidingen tot onderwijsassistent, (specialistisch)
pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker
kinderopvang of jeugdzorg, sociaal cultureel werker,
sociaal maatschappelijk dienstverlener, BOS-medewerker of sport- en bewegingscoördinator.

Na de opleiding wil ik me
misschien verder specialiseren in de jeugdzorg. Via een
schakeljaar kan ik instromen
in het derde jaar van de
deeltijdopleiding Social Work.
Ook lijkt het me leuk om bij
een kindcentrum te werken
of een eigen buitenschoolse
opvang op te zetten. Dankzij
de brede basis kan ik allerlei
kanten op.”

Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Opleidingsvoorlichter Tanja van der Vinne
helpt je graag. Ze is bereikbaar via
038 - 425 55 42 en t.vandervinne@viaa.nl.

26

Irene Meijer
Student Pedagogisch Professional
Kind en Educatie
Begonnen in 2016
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Blijf leren!
Maak kennis met onze masters en cursussen!
Ben je klaar met je deeltijdopleiding 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 masters en cursussen.
Volop mogelijkheden dus om je verder te ontwikkelen als professional in de zorg, het onderwijs
of de kerk.

Cursussen

Post-hbo-opleidingen

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, ouder
betrokkenheid of dementie, ontwikkel je snel
nieuwe kennis en vaardigheden. Grote kans dat
die in de praktijk goed van pas komen.

Voor onderwijsprofessionals die zich willen
specialiseren, zijn onze post-hbo-opleidingen
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. Ook bieden we meerdere opleidingen
op het gebied van onderwijsmanagement.

Onderwijsmasters
Als professional in het onderwijs kun je bij Viaa
de master Leren & Innoveren volgen. Bij deze
master leer je hoe je bijdraagt aan veranderings
trajecten binnen een school. Heb je leiding
gevende ambities? Dan is de master Educational
Leadership wellicht iets voor jou.

Meer weten?
Op www.viaa.nl vind je een
totaaloverzicht van onze masters
en cursussen.
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Waarom Viaa?
Christelijke identiteit

Veel voorzieningen

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 vrijheid
om zichzelf te ontplooien. We helpen je graag de
mooiste versie van jezelf te worden. Als professional
en als mens.

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 beschikbaar in de mediatheek. Voor een ontbijt, lunch
of tussendoortje kun je terecht in het Viaarestaurant.

Opleidingen die elkaar versterken
We beschikken over een unieke combinatie van
sociale hbo-opleidingen die elkaar versterken.
Als GPW-student volg je bijvoorbeeld lessen
samen met studenten van Social Work. En zit
op je op de Pabo, dan kun je een minor doen
bij Verpleegkunde. Binnen de school heb je dus
volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen
tot de professional die jij wilt zijn.

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

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

30

31

Colofon
Uitgave
Hogeschool Viaa, oktober 2018

Fotografie
Ingeborg Lukkien

Redactie
Typisch Sandra
Rosita van Eerde

Druk
SMG Groep

32

Assendorperdijk 11
8012 EG Zwolle
info@viaa.nl
038 – 425 55 42

