FAQ Frequently Asked Questions
Over werkplekleren
1. Wat verstaat de opleiding onder een relevante leerwerkplek?
Een goede leerwerkplek is realistisch van karakter en representatief voor het beroep waar je voor
opgeleid wilt worden. Je kunt in de praktijk toepassen wat je in theorie hebt geleerd. Je hebt direct
toegang tot actuele en relevante praktijkvraagstukken. Deze praktijkomgeving biedt de mogelijkheid
om het beroep op hbo-niveau in de praktijk te brengen en hiervan te leren. Om te kunnen leren is
het essentieel dat je voldoende in de gelegenheid gesteld wordt om alle taken uit te voeren die deel
uit maken van het beroep en dat je hierbij begeleiding krijgt. Deze begeleider moet in het bezit zijn
van een relevant hbo- diploma en over coachende vaardigheden beschikken.
2. Hoe beoordeelt de opleiding of de praktijkplek geschikt is voor de opleiding?
Met behulp van een werkplekscan checken we of jouw praktijkomgeving voldoende mogelijkheden
kan bieden om aan leeruitkomsten van de opleiding te werken. Deze wordt besproken tijdens het
intakegesprek.
3. Op mijn werkplek zijn bijna geen medewerkers met een hbo-diploma. Is het ook goed wanneer
ik begeleid word door een collega met een mbo- diploma en veel werkervaring?
Nee. De opleiding heeft als eis dat er altijd sprake is van een begeleider met een hbo-diploma. Maar
een combinatie van begeleiding door en een ervaren collega op de werkplek ( eventueel een mbo-er
mag dan wel) en een eindverantwoordelijke werkplekbegeleider met een hbo-diploma, die uitdaagt
tot reflectie en het coachend aspect voor haar rekening neemt, is wel toegestaan.
4. Ik zou graag de werkplekscan bekijken om te beoordelen of mijn praktijkplek geschikt is. Waar
kan ik deze vinden?
Je ontvangt de werkplekscan na aanmelding voor de opleiding. Deze wordt besproken tijdens het
intakegesprek. Je kunt de werkplekscan ook aanvragen door een bericht te sturen naar
gw-levenlangleren@windesheim.nl
Geef daarbij duidelijk aan van welke opleiding je de werkplekscan zou willen ontvangen.
5. Kan ik mijn huidige werk gebruiken als leerwerkplek?
Ja, dat is mogelijk wanneer jouw werk voldoet aan de eisen van een relevante werkplek.
6. Mijn werkplek is wel relevant, maar mijn functie niet. Kan ik dan wel de opleiding doen?
Ja, maar dat is alleen mogelijk wanneer je regelt dat je op jouw werkplek beroepstaken kunt doen die
relevant zijn voor het beroep waarvoor je de opleiding volgt. Ons advies is om met je werkgever te
overleggen wat de mogelijkheden zijn en hier vervolgens goede afspraken over te maken en deze
vast te leggen.
7. Ik heb op dit moment geen werk. Kan de opleiding voor een betaalde leerwerkplek zorgen?
Nee, de opleiding biedt geen betaalde leerwerkplekken aan. De opleiding kan wel ondersteunen bij
het vinden van een stageplek of bij het adviseren in de zoektocht naar een geschikte werkplek.
8. Hoe vind ik een passende leerwerkplek/stageplek?
Er zijn verschillende mogelijkheden om een stageplek te vinden. De belangrijkste hebben we
hieronder op een gezet
• Maak gebruik van je eigen netwerk. Welke vrienden, relaties, kennissen, familie zijn
werkzaam in het beroepenveld waarbinnen je een stageplek zoekt. Vraag hen om jou te

•

•

introduceren. Of vraag om namen en contactgegevens van mensen die jou aan een stageplek
kunnen helpen. Of probeer via je netwerk een meeloop dag te regelen zodat je kunt ervaren
of deze stageplek iets voor je zal zijn.
Zoek uit welke relevante instellingen en organisaties er zijn in jouw eigen regio. Bestudeer
hun websites en bekijk het aanbod van banen, stages en vrijwilligersfuncties. Ook
vrijwilligerswerk waarbij je echt in contact bent met mensen en begeleiding en
ondersteuning biedt kan soms geschikt zijn als relevante leerwerkplek. Daar kun je ook al
voor de start van de opleiding mee beginnen om je te oriënteren en ervaring op te doen.
Dikwijls is het dan mogelijk om via dit vrijwilligerswerk toegang te krijgen tot een stageplek.
Windesheim probeert om via bestaande relaties stageplekken te vinden voor
deeltijdstudenten. Het is mogelijk om zelf bij deze stageplekken te solliciteren.
Het aanbod is echter nog zeer beperkt. Wil je informatie over het actuele aanbod van
instellingen waar je naar een stageplek kunt solliciteren stuur dan een email naar
gw-levenlangleren@windesheim.nl

9. Ik ben op zoek naar een stageplek. Maar veel organisaties geven aan dat stages alleen via de
opleiding geregeld kunnen worden. Wat moet ik doen?
Instellingen die veel stagiaires van de voltijdopleidingen hebben kiezen vaak voor deze maatregel.
Het zou kunnen zijn dat deze organisatie ons heeft laten weten dat zij geschikte stageplekken heeft
voor deeltijdstudenten. Wil je informatie over het actuele aanbod van instellingen waar je naar een
stageplek kunt solliciteren stuur dan een email naar gw-levenlangleren@windesheim.nl.
Wanneer wij geen afspraken hebben met deze organisatie, dan is ons advies om te proberen via een
andere weg in contact te komen. Een mogelijkheid is om dat via iemand uit jouw eigen netwerk te
doen die in deze instelling werkt ( zie 8). Andere opties zijn: bellen met iemand van personeelszaken
of het sturen van een open sollicitatiebrief.
10. Ik heb op dit moment ander werk, maar wil mij graag omscholen. Is dat mogelijk?
Ja, dat kan mits je in de gelegenheid bent om voldoende uren praktijkervaring op te doen bij een
relevante leerwerkwerkplek. Wellicht is het ook mogelijk om binnen je huidige functie andere
werkzaamheden te doen die relevant zijn voor het beroep van de opleiding. Een andere optie is om
met je werkgever te bespreken of je voor een afgebakende periode van b.v. 5 maanden intensiever
stage kunt lopen en hiervoor tijdelijk onbetaald verlof op te nemen.
11. Hoeveel uur moet ik minimaal werkzaam zijn /stagelopen in de praktijk?
Voor de opleiding Verpleegkunde is het vereist dat je minimaal 20 uur in de week in de praktijk
ervaring kunt opdoen.
Voor de specialisaties GGZ-agoog en Jeugdzorgwerker die samen met het diploma Social Work
behaald kunnen worden is vereist dat je in de hoofdfase van de opleiding ongeveer 1000 uur
relevante praktijkervaring kunt opdoen.
Verder zijn er geen verplichtingen aan het aantal praktijkuren dat je maakt.
Om je het beroep goed eigen te kunnen maken vinden wij het belangrijk dat je voldoende ervaring
opdoet in de praktijk. Wij adviseren om tijdens de opleiding gemiddeld 2 tot 3 dagen in de week
hieraan te besteden.

12. Ik heb een 0- uren contract en daardoor geen vaste werkplek. Kan ik dan wel de opleiding
doen?
Ja, dat kan. Maar het is dan wel belangrijk dat je de begeleiding goed regelt en dat 1 persoon hier
eindverantwoordelijk voor is. Om te kunnen leren is het verder wenselijk dat je probeert om zoveel
mogelijk uren op dezelfde werkplek te maken

Over vrijstellingen
Ik heb al veel werkervaring kom ik dan in aanmerking voor vrijstellingen?
Nee. De opleiding geeft geen vrijstellingen. Het is wel mogelijk om via een portfolioassessment aan
te tonen dat je bepaalde leeruitkomsten al behaald hebt. Hier werk je dan tijdens de opleiding niet
meer aan, waardoor het eventueel mogelijk is om te versnellen.
Ik heb al eerder een Hbo- opleiding gevolgd. Kom ik hiermee in aanmerking voor vrijstellingen.
Nee. De opleiding geeft geen vrijstellingen. Het is wel mogelijk om via een portfolioassessment aan
te tonen dat je bepaalde leeruitkomsten al behaald hebt. Hiervoor kun je ook de resultaten inzetten
die je al eerder behaald hebt.
Verder heb je onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om de minor van de opleiding
(30 studiepunten) in te vullen met 30 studiepunten die je behaald hebt bij eerder gevolgd hboonderwijs.
Ik heb al een propedeusediploma van dezelfde opleiding. Is deze nog geldig en krijg ik dan
vrijstellingen?
Ja, het diploma is nog geldig. De opleiding geeft geen vrijstellingen. Maar het is wel mogelijk om de
leeruitkomsten die behaald zijn met het propedeuse diploma te vergelijken met de leeruitkomsten
van de opleiding waar je instroomt. Op basis daarvan wordt beoordeeld welke leeruitkomsten je al
behaald hebt.( uitgangspunt is 60 EC, het aantal studiepunten dat behaald is met de propedeuse)
Deze hoef je dan niet meer te behalen.
Ik vind 4 jaar studeren wel erg lang. Kan dat ook sneller?
Ja, dat kan. Er zijn twee mogelijkheden om te versnellen. De eerste is om via een portfolioassessment
te laten zien dat je een deel van de leeruitkomsten al behaald hebt. Daar hoef je dan niet meer aan
te werken. De tweede mogelijkheid is om een intensiever programma te volgen.
Een alternatief is om de tweejarige Associate degree opleiding Sociaal Werk inde Zorg te volgen.
Deze bestaat uit 120 studiepunten, een bachelor opleiding uit 240 studiepunten.
Met het diploma Ad SWZ kun je instromen in de bachelor Social Work. Deze kun je dan in ongeveer
twee jaar afronden.
Ik volg nu de voltijdopleiding, kan ik overstappen naar de deeltijdvariant?
Ja, dat kan mits je in een relevante leerwerkplek hebt. Bij overstap naar de deeltijdopleiding worden
geen vrijstellingen verleend.
Bij overstap naar dezelfde opleiding worden de leeruitkomsten die al behaald zijn in de
voltijdopleiding vergeleken met de leeruitkomsten van de deeltijdopleiding. Op basis daarvan wordt
beoordeeld welke leeruitkomsten je al behaald hebt.( uitgangspunt is het aantal studiepunten dat al
behaald is binnen de voltijdopleiding).
Bij overstap naar een andere opleiding is wel mogelijk om via een portfolioassessment aan te tonen
dat je bepaalde leeruitkomsten al behaald hebt.

Over kosten van de opleiding
Wat zijn de kosten van de opleiding?
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk
collegegeld. Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen? Vul dan de collegegeldmeter op onze
website in.
Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering?
Als deeltijdstudent kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering. Wel heb je de mogelijkheid om
een Leven Lang Leren krediet aan te vragen. Je kunt dan jaarlijks een lening aanvragen ter hoogte van
het collegegeld. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.
Meer informatie over het aanvragen van een Leven Lang Leren krediet kun je vinden op de website
van DUO. https://www.duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp

