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• Curriculum

• Onderwijs

• Werkplekleren

• Online leren

• SLB

• Vrijstellingen

• Opleidingscommissie / studievereniging Plexus

• Coronamaatregelen + mededelingen

INHOUD



link naar opleidingsprofiel

link naar beroepsprofiel

http://www.loov2020.nl/wp-content/uploads/2014/02/Opleidingsprofiel-Bachelor-OF-Nursing-2020.pdf
http://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/Ouder%20dan%202010/3_profiel%20verpleegkundige_def.pdf


OPLEIDINGSPROFIEL BN2020

• Opleiden tot generalist, breed inzetbaar

• Patiëntproblemen vormen rode draad 

• Onderzoekend vermogen 



CANMEDS ROLLEN

(V&V 2020 Deel 3 Beroepsprofiel verpleegkundige) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimjuax_aHKAhUHKA4KHS34Bu8QjRwIBw&url=https://frenetti.com/producten/professionaliteitscan/&psig=AFQjCNGqf_CFcCQGg_JWbvoBaxkztxnC4w&ust=1452609275309080


• CanMEDSrollen

• Competenties

• Kernbegrippen

• KVA’s

OPLEIDINGSPROFIEL BN2020



CURRICULUM HBO-V



Korter doen over je studie

Ben jij al dagelijks bezig in de zorg? Dan kun jij je studie sneller 
doorlopen.

Persoonlijke aandacht

De HAN geeft jou de persoonlijke aandacht waar jij behoefte aan 
hebt, op school en op de werkplek. 

Leren wat er toe doet

Samen met zorgorganisaties krijg jij relevant en up-to-date 
onderwijs. 

WAAROM HBO-V AAN DE HAN?



Oog voor jouw professionele ontwikkeling

Je wordt geprikkeld, uitgedaagd en ontwikkelt een kritische en 
onderzoekende houding. 

Speciaal traject omscholers

Verpleegkundigen zijn hard nodig. Van carrière switchen kan, met 
een geschikte werkplek. 

Leren zoals jij wilt

Klassikaal onderwijs, practica, e-learning en leren op de werkplek 
wisselen elkaar af. 

WAAROM HBO-V AAN DE HAN?



• 4 jarige opleiding

• 8 modules van een half studiejaar

• verdeling van rollen, competenties, kernbegrippen

ONTWIKKELING CURRICULUM 



CURRICULUM HBOV DEELTIJD







ONDERWIJS IN DEELTIJD

• Zelfstudie:

bestuderen literatuur, kennisclips kijken, situatie op eigen werkvloer 
analyseren, voorbereidingsopdrachten,…

• Lesdag:

verdieping door oefenen, onderwijsleergesprek, discussie, 
simulatie,…

• Werkplekleren:

theorie wordt middels werkplekopdrachten toegepast op de 
werkvloer



BLENDED LEARNING & TIJDSINVESTERING

Zelfstudie

12 uur

Lesdag

8 uur

Werkplekleren

20 uur



WERKPLEKLEREN

• Werkend leren

• Werkplekopdrachten uitvoeren

• Bewust aan de slag met …

• Bepaalde bril opzetten

• Lerend opstellen



WERKBEGELEIDER

Collega                           Werkbegeleider

• Coachen

• Meekijken

• Gesprekken voeren

• Waarderen (beoordelen)



…en daarnaast nog mijn deeltijdstudie ☺



SLB’er ondersteunt bij persoonlijke (professionele) 
ontwikkeling en studievoortgang

• SLB-er neemt initiatief voor het kennismakingsgesprek aan het begin van de 
opleiding

• De student levert input d.m.v. een startdocument en mailt dit naar de SLB-er

Na het kennismakingsgesprek:

• 1x per jaar vervolggesprek
• studievoortgang/werkplekleren/ vrijstellingen etc.

• 1x per jaar werkplekbezoek
• verbinding binnenschools – en werkplekleren monitoren/ volgen functioneren

van student op de werkplek etc………

Maatwerk→ afhankelijk van behoefte student

StudieLoopbaanBegeleider (SLB)



Zie OS/OER  (par. 2.2.3)

• Vrijstelling op EVL- niveau
M.b.v. bewijsmateriaal

• Leerwegonafhankelijk toets

Aanvragen bij Examencommissie AGV

In overleg met SLB-er / senior SLB-er

Vastleggen in OOK (onderwijsovereenkomst)

AANVRAGEN VRIJSTELLING



http://libguides.studiecentra.han.nl/studiecentrum_verpleegkunde

Voor:

- Databanken

- E-books

- Tijdschriften

- APA-richtlijnen

STUDIECENTRUM HAN

http://libguides.studiecentra.han.nl/studiecentrum_verpleegkunde


• Netwerk wifi HAN

• HAN Insite

• Alluris

• Roosters 

• OnderwijsOnline

• Handin / Ouriginal

• HAN studiecentrum

Zie ook: 

HAN | Verpleegkunde Deeltijd | Waar kun je welke informatie 
vinden? - YouTube

ONLINE LEREN

https://www.youtube.com/watch?v=HHc35Zho7WQ


WIFI@HAN

• Inloggen op netwerk EDUROAM met 
studenten mailadres / han-account  + wachtwoord

• Handleidingen:https://hanaccount.han.nl/wifi/

• HANaccount: https://hanaccount.han.nl

https://hanaccount.han.nl/wifi/
https://hanaccount.han.nl


HAN INSITE

• www.han.nl/insite

of

• www.han.nl 

• Dan rechtsboven op het “poppetje” klikken

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl








ALLURIS

• Inschrijven toetsen
• Uitslagen toetsen (cijfers & studiepunten)

https://alluris.han.nl

Inloggen met HAN-account

https://alluris.han.nl


ROOSTERS

Rooster - Selfservice Portal (xedule.nl)

OF

http://han.nl/han4me

Webapp voor smartphone of tablet

Rooster + cijfers/studiepunten

https://sa-han.xedule.nl/
http://han.nl/han4me




https://sa-han.xedule.nl/

GROEP

• DT = deeltijd
• M4  = module 4
• Nr = groepsnummer

DTM4-01

ROOSTER

https://sa-han.xedule.nl/


ROOSTERCODE

• DTM4 = Deeltijd Module 4
• WG = Werkvorm WAT
• 13.00-15.15 = Lestijden WANNEER
• HDW98-T4.20 = Gebouw-Lokaal WAAR
• TDRA = Afkorting docent VAN WIE

ROOSTER



Lesnummer Starttijd Eindtijd

1 9:00 9:45

2 9:45 10:30

3 10:45 11:30

4 11:30 12:15

5 12:15 13:00

6 13:00 13:45

7 13:45 14:30

8 14:30 15:15

9 15:30 16:15

10 16:15 17:00

11 17:00 17:45

12 17:45 18:30

13 18:30 19:15

14 19:15 20:00

15 20:15 21:00

16 21:00 21:45

17 21:45 22:30

Lestijden (WANNEER)

ROOSTER



ROOSTER

WERKVORMEN   (WAT)

• HC = Hoorcollege

• RC = Responsiecollege

• WG = Werkgroep

• RF = Reflectie

• CV = Communicatieve Vaardigheden

• PR = Practicum (verpleegtechnische vaardigheden)



ROOSTERS

GEBOUW LOKAAL  (WAAR)

• K33 = Kapittelweg 33

• HDW98 = Heyendaalseweg 98



ROOSTER AFKORTINGEN DOCENTEN (VAN WIE?)



#ONDERWIJSONLINE

Digitale leeromgeving

• Algemene informatie

• Content (lesinhoud)

• Projecten

→ https://onderwijsonline.han.nl/

https://onderwijsonline.han.nl/




• Hbo verpleegkunde - Deeltijd - Algemene informatie



• Hbo verpleegkunde - Deeltijd - Toets informatie





HANDIN



OURIGINAL

• Plagiaat controle

• Schriftelijke beroepsproducten die in Handin ge-upload worden, 
worden gecheckt door de software Ouriginal op plagiaat.



OPLEIDINGSCOMMISSIE



Klassenvertegenwoordiging

Iedere groep heeft een student als 
klassenvertegenwoordiger:

aanspreekpunt: signaleren en 
communiceren van knelpunten, 
verbeterpunten en behoeften

incidentele vragen vanuit de 
opleidingscommissie voorleggen aan de 
groep medestudenten.

Student(in)spraak: feedback en –forward op 
het onderwijs. 

45



STUDIEVERENIGING PLEXUS





SUCCES!

DEELTIJD.HBOV@HAN.NL

06-30049342

mailto:DEELTIJD.HBOV@HAN.NL

