
Aanvullende toelatings- en doorstroomeisen opleiding SPH, deeltijd en duaal   

Eisen werkkring deeltijdonderwijs 

1. Aan studenten die de opleiding in deeltijd volgen, worden eisen gesteld omtrent het verrichten van 
werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding. 

 
2. De eisen als bedoeld in het eerste lid zijn: 

De student dient: 
- in staat te zijn binnen de werksituatie opdrachten voor de opleiding uit te voeren; 
- praktijkbegeleiding te krijgen door een op minimaal hbo-niveau en relevant opgeleide 

beroepskracht op de afdeling;  
- regelmatige begeleidingsgesprekken te hebben met de praktijkbegeleider 
- (schriftelijke) feedback te krijgen van de praktijkbegeleider op de voortgang van zijn / haar 

competentie ontwikkeling; 
- te werken binnen een organisatorische eenheid (team, staf) waarin mogelijkheden zijn voor 

overleg, consult en planning. Eenmansposten / -zaken zijn hiermee uitgesloten. 
- in de propedeuse tenminste 16 uur per week te werken in een agogische functie in een welzijns- 

of hulpverleningsinstelling; 
- in de hoofdfase tenminste 18 uur te werken in een agogische functie in een SPH-relevante 

instelling voor professionele hulp- of dienstverlening. 
 

3. Indien een student minder dan driekwart van de opleiding met succes heeft voltooid en gedurende 
de loop van de opleiding niet meer aan de in het tweede lid bedoelde eisen voldoet, dan blijft de 
student gerechtigd de opleiding in deeltijd te volgen indien binnen zes maanden na het beëindigen 
van de vereiste werkzaamheden met vergelijkbare werkzaamheden wordt aangevangen. 

4. Indien een student driekwart of meer van de opleiding met succes heeft voltooid en gedurende de 
loop van de opleiding niet meer aan de in het tweede lid bedoelde eisen voldoet, dan kan de 
examencommissie van de student eisen dat na het beëindigen van de vereiste werkzaamheden 
direct met vergelijkbare werkzaamheden wordt aangevangen.  

5. De student die niet (meer) voldoet aan het bepaalde in het derde en vierde lid, voldoet niet (meer) 
aan de voorwaarden om aan het in deeltijd aangeboden onderwijs in de opleiding deel te nemen. 
Dit betekent dat de examencommissie kan besluiten de student de toegang tot dit onderwijs te 
ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk 
geïnformeerd.  

6. De examencommissie is bevoegd de student elk jaar te verzoeken bewijsstukken te overleggen 
waaruit blijkt dat aan het bepaalde in het tweede lid wordt voldaan. De student is verplicht de 
gevraagde informatie te verstrekken. 

 

Toelating duaal onderwijs  

1. De beroepsuitoefening van een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst, 
namens de instelling gesloten door de opleiding, de student en het bedrijf of de organisatie waar 
het beroep in de praktijk wordt uitgeoefend. 

2. De overeenkomst als bedoeld in het eerste lid omvat ten minste bepalingen over: 



a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur van de periode of perioden van de 
beroepsuitoefening. De tijdsduur van de perioden van de beroepsuitoefening omvat maximaal 
een studielast van 80 studiepunten; 

b. de begeleiding van de student; 

c. het deel van de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden dat een student 
bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven en dat tijdens de beroepsuitoefening1 
dient te worden gerealiseerd, alsmede de beoordeling daarvan, en; 

d. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. 

3. Degene die tot een duale opleiding wenst te worden toegelaten, dient op het moment van 
toelating te beschikken over een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid. Wordt niet voldaan 
aan de eis als bedoeld in de vorige volzin, dan wordt betrokkene geacht niet te voldoen aan de 
voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de examencommissie 
alsdan kan besluiten de student de toegang tot de duale opleiding te ontzeggen. Over een besluit 
als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd. 

4. Wordt een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid voortijdig beëindigd als gevolg van 
toerekenbaar verzuim van de student, dan wordt de student voor een periode van maximaal zes 
maanden in de gelegenheid gesteld een nieuwe overeenkomst te sluiten als bedoeld in het tweede 
lid. Lukt dit niet, dan wordt de student geacht niet meer te voldoen aan de voorwaarden om aan de 
duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de examencommissie alsdan kan besluiten de 
student de toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin 
wordt de student schriftelijk geïnformeerd. 

 

                                                      
1 Dit betekent dat de eisen aan de werkplek onderdeel zijn van de overeenkomst. 


