
 

 

 

 

 

 

 

Hbo Verpleegkunde duaal/deeltijd bij Saxion Parttime School 

Wanneer kun je starten aan de opleiding 

verpleegkundige bij Saxion Parttime School? 

 

Bij de start van de opleiding dien je te beschikken 

over een relevante praktijkomgeving. Relevant is 

een organisatie in het werkveld van de opleiding 

die geschikt is om de beroepsproducten 

(eindopdrachten/toetsen) voor de opleiding op 

hbo-niveau op te stellen. De opleiding bestaat uit 

modules (modulair onderwijs) en elke module 

kent een ander zorg gerelateerd onderwerp, 

waarbij de uitwerking in het werkveld ligt.  

 

 

Je kunt  de opleiding in deeltijd – of duale vorm volgen. Wat is het verschil?  

 

Duaal 

Duaal studeren wil zeggen dat je als verpleegkundige-in-opleiding het leren en werken combineert. Een 

duaal student beschikt gedurende de hele opleiding over een duale opleidingsplaats bij een zorginstelling. 

Kenmerken van een duale opleidingsplaats zijn:  

- De zorginstelling biedt begeleiding (door een hbo-verpleegkundige) aan de student;  

- Een opleidingsplaats wordt normaliter voor de duur van de opleiding afgesproken;  

- Afspraken over arbeidsomvang (minimaal 20 uur per week), studietijd, etc. worden vastgelegd in 

een ‘Onderwijs Arbeidsovereenkomst (OAO)’. Dit document wordt ondertekend door de student, de 

zorginstelling en een vertegenwoordiger van Saxion Parttime School.  

 

Duaal studeren is mogelijk vanaf het begin van de opleiding. Opleidingsplaatsen waar je aan kunt denken 

zijn werkplekken met name in de ouderenzorg, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. 

Voorbeelden van organisaties die duaal plekken aanbieden zijn: GGNet, Mediant, Buurtzorg, 

Carintreggeland, Livio, Trivium Meulenbeltzorg (TMZ), Dimence, Carinova, Riwis en Sensire. Saxion 

bemiddelt niet bij het vinden van duale opleidingsplaatsen. Je kunt hiervoor zelf solliciteren bij 

zorginstellingen. Zorg ervoor dat je de onderwijsarbeidsovereenkomst voor de start van de opleiding hebt 

laten ondertekenen door je werkgever.  

 

Eisen die Saxion Parttime School stelt aan een duale opleidingsplaats 

Er moet een ervaren hbo-verpleegkundige aanwezig zijn, die fungeert als rolmodel en als werkbegeleider, 

die de student feedback geeft op zijn/haar competentieontwikkeling. De opleiding kent drie praktijkmodules 

(OHBOV08 – OHBOV14 en OHBOV18). Een hbo-opgeleide verpleegkundige heeft dan ook de rol als 

(mede-)assessor in het beoordelen van een performance assessment.  

De opleidingsplaats moet verder aan een aantal eisen voldoen: 

- Complexiteit van de zorg; de student moet in de gelegenheid zijn om een zorgrelatie aan te gaan 

met mensen met een complexe zorgvraag. De complexiteit wordt gekenmerkt door verschillende 

factoren waaronder: zorgproblemen op meerdere functiegebieden. 

- Onvoorspelbaarheid van zorg; in aanraking komen met risicovolle en bedreigende situaties, 

intensiteit van de zorgverlening, samenwerking met meerdere disciplines, mate van ziekte-inzicht 

van de zorgvrager etc.  

- Competentiegebieden; de student moet in de gelegenheid zijn om meerdere beroepsrollen te 

ontwikkelen. Tijdens iedere praktijkperiode moet de student kunnen werken aan de rol van 
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zorgverlener en/of gezondheidsbevorderaar en één of meer van de andere rollen. Tijdens de 

module OHBOV18 (afstudeermodule) moet de student kunnen werken aan alle beroepsrollen.  

- Samenwerking met het onderwijs; de zorginstelling conformeert zich naar het onderwijs en stelt de 

student in de gelegenheid om deel te nemen aan binnenschoolse onderwijsactiviteiten. Verder 

moet de zorginstelling de werkbegeleider ondersteunen en faciliteren in tijd, voor het uitvoeren van 

de begeleidingstaak en het beoordelen van beroepsproducten.  

- Kwaliteit van zorgverlening; de zorgorganisatie heeft een HKZ-certificaat (Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsectorcertificaat) nodig. Hiermee is de kwaliteit van zorg die de 

instelling biedt tot op zekere hoogte gewaarborgd. 

 

Voor de specifieke eisen van een duaal plek zie bijlage 3 van OAO. Te vinden op de 

https://www.saxion.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/opleiding-tot-verpleegkundige-hbo-v/toelating. 

 

Deeltijd 

In deeltijd studeren wil zeggen dat er geen afspraken zijn gemaakt met een werkgever over de opleiding. 

Deeltijdstudenten hebben dus geen opleidingsplaats en studeren in ‘eigen tijd’. Als deeltijdstudent heb je 

voor de drie praktijkmodules (3 x 20 weken) een stageplaats nodig. Via het stagebureau kan de student 

een stageplaats aanvragen. Als de relevante praktijkomgeving van de student voldoet, mag deze plek ook 

als stageplaats gebruikt worden.  

 

Voor de start van de opleiding heb je wel een relevante praktijkomgeving nodig om de beroepsproducten 

uit te kunnen voeren voor de modules. Er is geen harde eis met betrekking tot het minimaal aantal uren. Als 

ondergrens wordt er uitgegaan van acht uur per week. 

 

Je kunt ook voor verschillende modules, verschillende praktijkomgevingen gebruiken. Het moet een voor 

de opleiding relevante organisatie zijn (zorg gerelateerd) die je in de gelegenheid stelt om de informatie te 

verwerven die nodig is voor de beroepsproducten. Je hebt dus toestemming van de organisatie nodig om 

de opdrachten uit te voeren die bij de opleiding horen. Je toont aan met een schriftelijke verklaring van de 

werkgever (relevante praktijkomgevingsverklaring) dat de organisatie daartoe bereid is. Daarnaast zijn er 

binnen de organisatie collega’s met hbo-werk- en denkniveau die te consulteren zijn. Een praktijkomgeving 

hoeft dus geen betaalde plek te zijn, dit mag ook op basis van een vrijwilligerscontract. Je hoeft niet als 

verpleegkundige werkzaam te zijn en er hoeft ook geen verpleegkundige te zijn die jou begeleidt (dit 

gebeurt in de praktijkmodules/stages). Wel moet het een zorg gerelateerde werkplek zijn, je kunt denken 

aan: 

- Instellingen als zorgboerderijen en het Leger des Heils; 

- Instellingen voor ouderenzorg (hebben bijna altijd vrijwilligers nodig); 

- Maatjesprojecten in de zorg;  

- Hospice;  

- RIBW, POH binnen huisartsenpraktijk, gezondheidszorgcentra; 

- Vluchtelingenwerk Nederland, gevangeniswezen; 

- Organisaties met een sociaal agogische context.  

Kijk ook eens op www.zorgselect.nl en stichting informele zorg (www.siztwente.nl). Bij Buurtzorg, Riwis en 

Dimence kun je ook terecht voor een Relevante werkplek. De contactgegevens kun je via ons verkrijgen. 

 

Als je een relevante praktijkomgevingsverklaring kunt overhandigen van een dergelijke organisatie, ben je 

toelaatbaar. Niet alle organisaties zijn voor alle modulen geschikt. Je kunt er misschien wel een aantal 

modulen/opdrachten uitvoeren maar niet alle modulen die horen bij de HBO-V. Je kunt in eerste instantie 

https://www.saxion.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/opleiding-tot-verpleegkundige-hbo-v/toelating
http://www.zorgselect.nl/
http://www.siztwente.nl/
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een werkplek zoeken die een sociaal agogische context heeft zodat je eerst de meer generieke modulen 

kunt volgen. De modulen die een specifieke zorg/verpleegkundige context nodig hebben, rond je af als je 

daarvoor over een geschikte plek beschikt. Studenten mogen binnen Saxion Parttime School voor 

verschillende modulen, verschillende werkcontexten gebruiken. Je kunt, als je dit wilt, als deeltijdstudent 

aan de opleiding beginnen en in de loop van het eerste jaar solliciteren naar een duale-opleidingsplaats. Na 

het eerste jaar zijn je kansen op het vinden van een duale-opleidingsplaats groter. 

 

Hoe wordt de eis van breed opleiden (meerdere zorgcontexten tijdens de opleiding) vormgegeven 

wanneer de student 1 werkgever heeft (betreft deeltijd en duaal)?  

De student maakt binnen de eigen instelling afspraken om binnen de organisatie verschillende ervaringen 

op te doen: bijvoorbeeld intramuraal in de woonzorg/verpleeghuissetting, extramuraal en op een PG 

afdeling met GGZ problematiek. Ook werken instellingen soms nauw samen (ouderenzorg met GGZ, of 

AGZ met GGZ) en kan men afspraken maken om een aantal maanden bij de samenwerkingspartner te 

werken. 

 

De student kan van tevoren bekijken welke modules  bij de opleiding horen en zien op welke wijze de 

module wordt afgesloten. Kijk daarvoor eens op de volgende site:  

https://www.saxion.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/opleiding-tot-verpleegkundige-hbo-v/studie-inhoud.  

Per jaar staan daar de verschillende modulen vermeld. Wanneer je op een module klikt, kom je op een 

aparte site terecht (shop.saxion.nl). Hier wordt de module verder omgeschreven en kun je klikken op het 

tabblad ‘beoordeling’. Door deze eindopdrachten door te lezen krijg je een idee van wat je nodig hebt in de 

praktijkomgeving.  

 

Duaal- en deeltijdstudenten volgen hetzelfde onderwijs. Alleen deeltijdstudenten hebben voor 

praktijkmodules (3 x 20 weken) een stageplaats nodig, aangezien duale studenten de praktijkcompetenties 

binnen hun werkcontext behalen.  

 

Inschrijven kan met behulp van de website www.studielink.nl. Voor hulp bij inschrijving kun je contact 

opnemen met onze studentenbalie, te bereiken via: 088 - 019 1808 of via de frontoffice van Saxion 

Parttime School: 088 – 019 1919 (mail: parttimeschool@saxion.nl). 

 

 

https://www.saxion.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/opleiding-tot-verpleegkundige-hbo-v/studie-inhoud
http://www.studielink.nl/

