Meest gestelde vragen
De meest gestelde beantwoorden we hieronder voor je! Staat je vraag er niet
bij? Mail ons jouw vraag dan op gezondheid@fontys.nl of app je vraag via
Whatsapp naar + 31 61234589.

Over praktische zaken
Word je altijd toegelaten?
Met een mbo-4 diploma, havo of VWO diploma word je toegelaten op de opleiding.
De opleiding heeft geen numerus fixus. Heb je reeds een andere hbo-propedeuse
afgerond, dan kun je ook instromen.
Kun je de opleiding in deeltijd of duaal volgen?
We bieden vooralsnog alleen voltijd aan.
Is er een directe vereiste kennis nodig?
Je kunt met elk profiel instromen. Het is wel van belang dat je affiniteit hebt met
gezondheid.
Kan ik met de 21+ toegelaten worden?
Geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan vraag je
toelating aan middels het toelatingsonderzoek 21+.
Kan ik een (online) voorlichting bijwonen?
Zeker! Door een voorlichting bij te wonen maak je uitgebreid kennis met de opleiding
en met ons, zowel online als fysiek. Voor actuele data en inschrijfmogelijkheden
verwijzen we je naar onze website.
Kan ik een proefles volgen?
Ook dit is mogelijk! We stellen een speciaal programma samen, zodat je een goed
beeld krijgt van hoe de opleiding in elkaar zit. Je maakt kennis met studenten en
docenten en je ervaart wat het studeren bij Fontys inhoudt. Actuele data vind je altijd
terug op onze website.
Hoe kan ik me aanmelden?
Je meldt je aan via Studielink. Welke stappen je precies moet zetten, lees je op onze
website.
Wordt deze opleiding ook op andere plekken aanboden?
Nee, alleen in Venlo. We sluiten niet uit dat we gaan uitbreiden met betrekking tot de
leerwerkplekken.

Over de opleiding
Wat is het verschil met andere opleidingen?
De opleiding is héél praktijkgericht. Theorie en praktijk is geïntegreerd, dus je leert
het tegelijk. Daarnaast heb je invloed op je eigen leerroute, door je eigen
ontwikkeling en keuzes centraal te zetten.

Er is toch wel een onderwijsprogramma?
De eerste 1,5 jaar voorzien wij in een gestructureerd aanbod van onderwijs. Daarna
is een grote mate van vrijheid om de rest van het programma te vullen. Je kiest een
focus waar wij de kaders voor hebben vastgesteld. Het is dus niet vrijblijvend en alle
focussen moeten uiteraard raakvlakken hebben met gezondheid. We besteden
aandacht aan wat gezondheid is. Hierbij komt zowel fysieke gezondheid als Positieve
Gezondheid aan bod. Daarna is er aandacht voor gezondheid gedurende de
verschillende levensfases van de mens en hoe dit in de maatschappij zichtbaar is.
Gezondheidsvoorlichting, interventies en communicatie zijn onderwerpen alsmede
de inrichting van het gezondheidslandschap. Je krijgt les in methoden en technieken
van onderzoek, ethiek, technologie, persoonlijke ontwikkeling, uiteraard alles over
gezondheid, projectmanagement, maar bijvoorbeeld ook anatomie en pathologie. De
opleiding is opgebouwd uit colleges, workshops, opdrachten en
groepsbijeenkomsten.
Kun je de opleiding vergelijken met andere opleidingen?
Eigenlijk niet, de bachelor Gezondheid is een unieke opleiding. De hbobacheloropleiding Gezondheid leidt op tot een beroep dat tot op heden nog niet
bestaat. Dat maakt het lastig om te vergelijken. De opleiding richt zich als enige op
gezondheidsbevordering en gezondheidsinnovaties.
Maar wat word ik na de opleiding, wat neem ik mee aan kennis?
Het is een brede omschrijving en we begrijpen dat dat lastig te omvatten is. De
opleiding richt zich voornamelijk op gezondheidsbevordering en -innovaties. Je bent
straks in staat om innovatieve oplossingen te bedenken, waardoor mensen gezonder
leven en/of zo lang mogelijk zelf de regie hebben hun eigen gezondheid. Jouw werk
is het analyseren, bedenken én uitvoeren van oplossingen hiervoor. Bij de opleiding
Gezondheid zijn de opdrachten daarom heel divers. Het bijzondere aan de opleiding
is daarnaast, dat je hem zelf naar jouw interesse kunt inrichten. Je bepaalt dus zelf je
rugzak, wat je meeneemt. Dat maakt de opleiding heel breed en tegelijkertijd volledig
op maat. Interesse in voeding? E-health of preventie? Geestelijk gezondheidszorg of
meer in de richting van sport? Ja, als het raakvlak heeft met gezondheid, kun je je
erin specialiseren. Maar let op, we leiden je niet op tot diëtiste, fysiotherapeut of
verpleegkundige. Je verricht dus geen fysieke handelingen bij mensen. Wel kun je
denken aan leefstijlcoach waarbij je zowel op individueel niveau als op groepsniveau
werkt aan een gezondere leefstijl. Zie je het verschil?
Hoe zien de contacturen eruit?
Je moet ervan uitgaan dat je 40 uur per week bezig bent met je studie, dit geldt voor
elke hbo-opleiding. Bij de bachelor Gezondheid start je eerst met drie volledige
lesweken waarbij vijf dagen in de week onderwijsactiviteiten op de campus worden
georganiseerd. Dit zijn zowel colleges als workshops. Met aan lestijden van 9.00 tot
14.00u / 15.00u en soms alleen in de ochtend. Daarnaast vragen we natuurlijk
voorbereiding en ook uitwerking of verwerking van opdrachten in je portfolio.
Na deze weken ga je aan de slag op een leerwerkplek waar je met medestudenten
werkt aan een praktijkopdracht. Je gaat drie dagen in de week aan de slag met deze
praktijkopdracht, waarbij ook begeleiding zal zijn vanuit de leerwerkplek én vanuit de
opleiding. Tijdens deze dagen op de leerwerkplek is de docent van de opleiding ook
een dag aanwezig. De overige twee campusdagen krijg je lesactiviteiten aangeboden

in de vorm van colleges en workshops. Hierbij kun je weer denken aan lestijden van
9.00 tot 14.00u / 15.00u en soms alleen in de ochtend.
Werk ik in groepen of alleen?
Je werkt individueel aan opdrachten zowel binnen jouw werkplek als op school. Heel
veel onderdelen in het curriculum vereisen afstemming met professionals, docenten,
medestudenten op zowel de werkplek als op school dus. Er zijn regelmatig
groepsactiviteiten waarin je samen met anderen terug- en vooruitblikt op de
voortgang van onder andere jouw studieroute.
Wat bedoelen jullie met technisch, hoe wordt dit gekoppeld aan het onderwerp
gezondheid?
Hierbij kun je denken aan domotica of robotica rondom de burger. Om bijvoorbeeld
langer zelfstandig te laten wonen, zodat iemand niet direct van ‘zorg’ afhankelijk is.
Domotica is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de
automatisering van processen in en om een woning, een kantoor of klein bedrijf.
Bovendien blijkt dat technologie de laatste jaren meer en meer onderdeel is gaan
uitmaken binnen het dagelijkse leven van de burger, de beroepspraktijk van de
professional. Denk dan ook aan meetapparatuur die een oogje in het zeil houdt bij
bijvoorbeeld patiënten met hartklachten of diabetes. Daarnaast maken steeds meer
bedrijven en instanties gebruik van ondersteunende technologie om de kwaliteit van
leven rondom de burger te bevorderen.

Over toetsing
Wat is een portfolio?
Een portfolio is een verzameling van je werk of van je resultaten. Het is dus een
individueel stuk waarin je inzicht geeft in je eigen functioneren. Binnen de bachelor
Gezondheid wordt gewerkt met twee portfolio’s:
1. Het ontwikkelportfolio; in het ontwikkelportfolio leg je het proces vast om tot
het aantonen van je kernhandelingen te komen, een soort plan van aanpak als
het ware.
2. Het bewijsportfolio; in het bewijsportfolio toon je je kernhandelingen aan. Dus
je reflecteert aan de hand van je bewijsstukken dat je het gewenste niveau
(van een bepaalde mate van complexiteit en zelfstandigheid) bezit.
Worden er dan geen kennistoetsen afgenomen?
Nee, geen kennistoetsen. Wel voortgangstoetsen om te kijken waar je staat. Haal je
een lagere score, dan ga je aan de slag om te kijken waar je tekortkomingen liggen
en hier bewijs voor verzamelen waarmee je kunt aantonen dat je wel bekwaam bent.

Over Professionele Werkplaatsen
Regel ik zelf een werkplaats?
Diverse professionele werkplaatsen hebben zich al verbonden aan de opleiding. In
week 2 maak je al een eerste keuze voor een leerwerkplek. Deze zijn allemaal in de
regio Noord/Midden-Limburg te vinden. Hierbij zijn er diverse locaties in Venlo, maar

bijvoorbeeld ook gemeente Weert en een middelbare school in Beesel en een
zorginstelling in Venray.
De partners presenteren zich op school op een soort ‘markt’. Op dit moment hebben
o.a. de volgende partners zich verbonden aan de opleiding: Cohesie
(huisartsenkoepel), De Zorggroep, Grescollege, Gemeente Weert, Rendiz, Care+,
Vincent van Gogh.
Je kiest zelf wat bij je past, wat je leuk vindt. Heb je zelf een werkplek gevonden, dan
staan we hier zeker voor open. Uitbreiding van het huidige netwerk aan professionele
werkplaatsen heeft steeds onze aandacht.
Wat zijn voorbeelden van praktijkvraagstukken?
• Opstellen gezondheidsbeleid in de gemeente
• Preventie opdracht voor huisartsenkoepel
• Positieve gezondheid doorvoeren in een zorginstelling
• Interventies opzetten voor gezondheidsbevordering bij scholieren
• Technologische innovaties doorvoeren bij zorginstellingen
• Betere werkplek binnen bedrijven
• E-health ontwikkelen binnen bedrijven
• Een gezondere wijk

