Informatie over instromen bij Hogeschool Windesheim te Zwolle
Als je (ook) een HBO-bachelor Theologie (Godsdienst/Pastoraal Werk) wilt behalen, dan kun je
gebruik maken van een overeenkomst van het OVP met Hogeschool Windesheim (Zwolle) uit 2016:
na afronding van 2,5 jaar OVP kun je bij Windesheim instromen in een praktisch-theoretisch traject
van 2 jaar dat resulteert in genoemde bachelor. In dit boeiende traject spelen een stage, met deze
stage verbonden theoretische onderdelen, intervisie en supervisie een belangrijke rol. Beoogd wordt
een grondige integratie van theorie en praktijk.
Deze HBO-bachelor is minimaal vereist om in het professionele werkveld actief te zijn, zowel op het
gebied van kerkelijk werk als op het gebied van geestelijke verzorging.
In het traject bij Hogeschool Windesheim kun je kiezen voor de volgende uitstroomprofielen:
- Kerkelijk werker + aantekening Protestantse Kerk Nederland (PKN);
- Zin en zorg/geestelijke verzorging;
- Zelfstandig ondernemerschap;
en
- een profiel gericht op voorbereiding van een mastertraject.
Graag informeert het rectoraat van het OVP studenten over dit mogelijke vervolgtraject.
Bij Hogeschool Windesheim is informatie over dit traject te verkrijgen bij de contactpersoon: Karel
Lichtendonk, h.k.lichtendonk@windesheim.nl.
Let op:
Bij instroom bij de Hogeschool Windesheim dien je er mee rekening te houden dat je naast een
afgerond OVP-traject van 2,5 jaar ook een voltooide Havo-, Vwo- of Mbo4-opleiding moet hebben.
Mocht je aan deze laatste eis niet kunnen voldoen, dan kun je op grond van het met voldoend
resultaat afleggen van een zogenoemde ‘21+ toets’ ook toegelaten worden (zie daarvoor
https://www.windesheim.nl/werk-en-studie/inschrijven/toelating/21-jaar-en-ouder); je dient daar
tijdig voorbereidingen voor te treffen.
Procedure van inschrijving bij Hogeschool Windesheim:
Studenten schrijven zich bij Windesheim in via www.studielink.nl en wel voor de propedeusefase.
Bij deze inschrijving meldt je je onverwijld ook als instromer van het OVP aan bij: de contactpersoon
van Windesheim, Karel Lichtendonk, h.k.lichtendonk@windesheim.nl én bij Sija van de Minkelis,
sj.vande.minkelis@windesheim.nl.
Vervolgens stelt Karel Lichtendonk een plan op voor de examencommissie van Windesheim en
kunnen studenten worden vrijgesteld van de propedeuse overeenkomstig de door Windesheim en
het OVP in een samenwerkingsovereenkomst van 22 februari 2016 vastgelegde regeling. Zij studeren
dan in de hoofdfase.
Vanaf het tweede jaar van inschrijving kun je je direct inschrijven voor de hoofdfase.
Start van instroom bij Hogeschool Windesheim
Je kunt in september of in februari van het studiejaar instromen bij Windesheim. De meeste
studenten van het OVP die instromen doen dit in februari. Let wel: Op het moment van instroom is
niet alleen vereist dat de inschrijfprocedure bij Windesheim is afgerond, maar heb je ook een (of
meerdere) stageplek(ken) nodig die door Windesheim is/zijn goedgekeurd. Daarbij dien je er
rekening mee te houden dat op de stageplek(ken) een stagebegeleider beschikbaar is die minimaal
drie jaar ervaring heeft. Specifieke informatie over deze vereisten is te verkrijgen bij de
contactpersoon van Hogeschool Windesheim, Karel Lichtendonk, h.k.lichtendonk@windesheim.nl.

