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Toelichting op de jaarkalender HBO-V 2022 – 2023, versie 1 september 2022 
Hogeschool Leiden 
 
De wijzigingen staan in rode letters vermeld. 
 
Alle varianten en jaren 
 
• Onderwijsdagen 
In de jaarkalender is zichtbaar op welke dagen studenten ingeroosterd worden voor 
onderwijsactiviteiten, aangeduid met de code ‘ld’. 

- Binnen de voltijd variant volgen de studenten de eerste 2 jaar voltijd onderwijs 
waarbinnen in het 1e studiejaar 1 x 4 weken (16 uur per week) stage wordt 
aangeboden en in het 2e studiejaar een stage van 10 weken (32 uur per week). In het 
3e  studiejaar volgen de studenten één dag in de week onderwijs en 24 uur per week 
stage. In het 4e  studiejaar volgen de studenten één dag in de week onderwijs en 28 
uur per week stage.  

- Vanaf het 3e studiejaar is ook een duaal variant mogelijk. Deze derdejaars studenten 
hebben één dag in de week onderwijs. De overige dagen werken zij volgens hun 
leerarbeidsovereenkomst in een zorginstelling.  

- In het Doorstroomprogramma jaar 1 volgen de duaal en deeltijd studenten één dag in 
de week onderwijs op de dinsdag. De voltijd studenten lopen 35 weken stage, 24 uur 
per week 

- In het Doorstroomprogramma jaar 2 volgen de duaal en voltijd studenten één dag in 
de week onderwijs op de woensdag. De voltijd studenten lopen 35 weken stage, 24 
uur per week. 

- In het Doorstroomprogramma jaar 3 volgen de duaal en voltijd studenten het eerste 
semester één dag in de week onderwijs op de donderdag. De voltijd studenten lopen 
20 weken stage, 24 uur per week. De opleiding wordt afgesloten eind eerste 
semester 

- In het Doorstroomprogramma VVO jaar 1 volgen de duaal studenten één dag in de 
week onderwijs op de dinsdag.  

- In het Doorstroomprogramma VVO jaar 2 volgen de duaal studenten één dag in de 
week onderwijs op de woensdag.  

- In het Doorstroomprogramma Sociaal Werk jaar 1 volgen de duaal en voltijd 
studenten één dag in de week onderwijs op donderdag. De voltijd studenten lopen 35 
weken stage, 24 uur per week. 

- In de Deeltijd opleiding jaar 1 volgen de studenten 1 dag in de week onderwijs op de 
donderdag. (Let op in het Doorstroomprogramma deeltijd jaar 1 is de lesdag 
dinsdag). 

- In de Deeltijd opleiding jaar 2 volgen de studenten 1 dag in de week onderwijs op de 
donderdag. 

- Alle duale en deeltijd studenten werken op de overige dagen volgens hun 
(leer)arbeidsovereenkomst in een zorginstelling.  
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• Wijziging onderwijsdagen 
Indien een student vertraagt of versnelt kan de onderwijsdag gedurende het studiejaar 
wijzigen. Dit geldt voor alle varianten: voltijd, deeltijd en duaal. Het streven van de opleiding 
is om de lesdag niet te wijzigen.  
 
• Avondroostering 
Het kan voorkomen dat er voor studenten lessen, toetsen en/of toetsinzages plaatsvinden op 
een avond. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de lesdagen van de 
betreffende studenten. In het geval van toetsing is dit niet altijd mogelijk en is het dus 
mogelijk dat studenten op andere dagen dan de lesdag getoetst worden.  
 
• De toetsplanning 2022-2023 
De in de jaarplanning opgenomen toetsmomenten zijn onder voorbehoud. Er kan dus van 
afgeweken worden.  

- Toetsen (1e kans) vinden in principe plaats op de lesdagen van de betreffende 
jaargroep, overdag of in de avond. 

- Hertoetsen (2e kans of meer) kunnen op andere dagen dan de lesdagen van de 
studenten worden ingepland, overdag of in de avond.  

- Tijdens stages en/of praktijkleerperiodes kunnen hertentamens afgenomen worden 
op andere dagen dan de lesdag. 

 
• Zomervakantie 2023 
De zomervakantie loopt van 17 juli t/m 11 augustus 2023 (week 29 t/m 32). In deze periode 
vinden er geen lesactiviteiten of (her-)toetsen plaats met uitzondering van de herkansing van 
PLP4. 
 
Voltijd propedeuse (=VPK1) 
 
• Studenten lopen stage beroepsoriëntatie in de weken 46 t/m 49 (14 november t/m 9 

december 2022) óf in de weken 50, 51 en 2, 3 (12 december 2022 t/m 20 januari 2023). 
De stage beroepsoriëntatie van de tweede groep wordt onderbroken door twee weken 
kerstvakantie. 

• De helft van de studenten loopt stage op dinsdag en woensdag. Lesdagen zijn maandag, 
donderdag en vrijdag. 

• De andere helft van de studenten loopt stage op donderdag en vrijdag. Lesdagen zijn 
maandag, dinsdag en woensdag. 

• Introductiemoment bij de stage-instelling is zelf te bepalen in week 44. De student mag 
hiervoor lessen missen, maar geen toetsen of voorbereidende lesdag voor de stage. 

• Er wordt een herkansing van de 8-daagse stage beroepsoriëntatie gepland in de periode 
van 26 juni t/m 14 juli 2023 (week 26,27 en 28). De weken 26, 27 en 28 zijn tevens 
toetsweken. De student dient daarom in overleg met de stage-instelling de stagedagen te 
bepalen. 
 
 

Voltijd tweede jaar (=VPK2) (PLP2) 
 
Studenten in het tweede jaar hebben een PLP2 stageperiode van 10 weken. 
• De ene helft van de groep loopt stage van 6 februari t/m 21 april 2023 (week 6 t/m 16) 
• De andere helft van de groep loopt stage van 24 april t/m 7 juli 2023 (week 17 t/m 27) 
• Alle studenten hebben op dinsdag hun lesdag. 
• De student volgt voorbereidende lessen in de onderwijsperiode voorafgaand aan de 

stageperiode. 
• Verlenging van de stage is niet mogelijk. 
• Een eventuele herkansing vindt plaats in studiejaar 2023 - 2024. 
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Derde jaar voltijd en Derde jaar duaal (=VPK3) (PLP3&PLP4) 
 
Studenten in het derde jaar volgen een stage van PLP3 (19 weken) en aansluitend PLP4 (20 
weken) 
• Lesdag van de voltijd studenten is voor de helft van de klassen op dinsdag en voor de 

andere helft van de klassen op de donderdag. De voltijd studenten (inclusief lwp/zic/lc/ 
lwu voltijd studenten) starten met hun stage op maandag 5 september 2022 (week 36). 
De maandag van deze week (29 augustus 2022) is beschikbaar voor een introductie bij 
de stage-instelling.  

• Lesdag van de duaal studenten is de vrijdag. Het onderwijs start op vrijdag 2 september 
2022. 

• Er is een verlenging van PLP4 opgenomen. De verlenging loopt van week 28 t/m week 
31 (10 juli t/m 4 augustus 2023). 
 
 

Vierde jaar voltijd en Vierde jaar duaal (=VPK4) (PLP5) 
 
• Studenten in het 4e jaar voltijd en het 4e jaar duaal zullen op maandag onderwijs volgen 

conform het rooster van de jaarkalender. 
 
 
Doorstroomprogramma voor MBO-verpleegkundigen 
 
Studenten met een afgeronde opleiding MBO-Verpleegkunde (niveau 4), starten in het 
Doorstroomprogramma. Deze variant kan zowel duaal, deeltijd (jaar 1) als voltijd (jaar 2 en 3) 
worden gevolgd. 
• In het 1e leerjaar volgen de duale en deeltijd studenten onderwijs op de dinsdag. In het 

2e leerjaar is dat de woensdag en in het 3e leerjaar de donderdag (in periode 1 en 2). 
Uitgangspunt bij het doorstroomprogramma is dat de studenten gedurende hun hele hbo-
opleiding dezelfde lesdag houden.  

• Vanaf studiejaar 2022-2023 is geen instroom van voltijd studenten meer mogelijk in het 
1e leerjaar van het doorstroomprogramma. Het eerste leerjaar kan in de duale of deeltijd 
variant worden gevolgd.  

• Studenten die het doorstroomprogramma in de deeltijd variant volgen, werken daarnaast 
nog minimaal 20 uur per week bij een zorginstelling. 

• Voltijd studenten lopen in het 2e leerjaar 35 weken stage met startdatum 29 augustus 
2022 en in het 3e leerjaar 20 weken stage met startdatum 29 augustus 2022.  

• De voltijdse studenten uit leerjaar 2 en 3 lopen 24 uur per week stage. 
• Voor de duale en deeltijd studenten start het onderwijs in het 1e leerjaar op dinsdag 30 

augustus 2022, in het 2e leerjaar op woensdag 31 augustus 2022 en in het 3e leerjaar op 
donderdag 1 september 2022.  

• Er is een verlenging van PLP1D, PLP2D en PLP3D opgenomen. De verlengingen lopen 
van week 23 t/m week 26 (5 juni 2023 t/m 30 juni 2023). 
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Doorstroomprogramma Verpleegkundige Vervolgopleiding (VVO) 
 
Studenten die gediplomeerd MBO-Verpleegkundige niveau 4 zijn én een CZO erkende 
Verpleegkundige Vervolgopleiding (VVO) hebben afgerond, starten in het 
doorstroomprogramma VVO.  
 
• Deze opleiding kan alleen duaal gevolgd worden op basis van een 

leerarbeidsovereenkomst van minimaal 20 uur bij een zorginstelling.  
• In het 1e leerjaar volgen de studenten onderwijs op dinsdag en in het 2e leerjaar is dat de 

woensdag.  
• Er is een verlenging van PLP2D opgenomen. De verlenging loopt van week 23 t/m week 

26 (5 juni 2023 t/m 30 juni 2023). 
 
 

Deeltijd opleiding 
 
Studenten uit alle leerjaren volgen onderwijs op donderdag en werken daarnaast nog 
minimaal 20 uur per week bij een zorginstelling.  
• Studenten dienen bij aanvang van de opleiding zelf een zorginstelling gevonden te 

hebben.  
• Er is een verlenging van PLP1D opgenomen. De verlenging loopt van week 23 t/m week 

26 (5 juni 2023 t/m 30 juni 2023). 
 

 
Vertragers  
 
• Onderwijsdag vertragers PLP2  
De studenten die onderdelen uit het tweede jaar moeten herkansen of hun 
praktijkleerperiode moeten herkansen volgen onderwijs op de donderdag. De herkansing 
van de stage PLP2 wordt gepland in periode 1 en 2. De Herkansing PLP2 is een 19-weekse 
stage in overleg tussen de instelling en de student kan het rooster worden bepaald. In totaal 
moet voor PLP2 herkansing 320 stage-uren worden gemaakt. Nadat deze groep studenten 
in periode 1 en 2 hun punten behaald hebben/stage behaald hebben, starten ze op 6 februari 
2023 (kalenderweek 6) met PLP3. 
• Onderwijsdag vertragers PLP4 en/of BS14  
De voltijd studenten die bepaalde onderdelen uit het derde jaar (BS14 en/of PLP4) moeten 
herkansen, volgen in periode 1 en 2 onderwijs op maandag. In periode 3 en 4 worden voltijd 
studenten die PLP4 en/of BS14 moeten herkansen ingedeeld in een klas waar ruimte is. Dit 
betekent dat de lesdag op dinsdag, donderdag of vrijdag kan vallen ongeacht de variant 
die zij volgen. Deze route kan tevens worden gebruikt voor studenten die PLP4 als los 
onderdeel voor de eerste keer moeten doen.  
• Onderwijsdag vertragers PLP3 
Studenten die in periode 3 en 4 PLP3 moeten herkansen volgen onderwijs op donderdag.  
 
 
• Onderwijsdag vertragers modulair PLP3D met aansluitend PLP4D 
Voltijd studenten die bepaalde onderdelen uit het tweede jaar moeten herkansen (PLP3D) en 
aansluitend PLP4D gaan volgen, worden geplaatst voor 40 weken stage bij een stage-
instelling. Voltijd en duale studenten volgen onderwijs op donderdag. 
• Onderwijsdag vertragers modulair PLP4D  
Voltijd studenten die zijn vertraagd en PLP4D uit het derde jaar moeten herkansen, worden 
geplaatst voor 20 weken stage bij een stage-instelling in periode 1 en 2. Voltijd en duale 
studenten volgen onderwijs op donderdag. 
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Minoren 
 
• Onderwijsdagen opleidingsgebonden en open minoren 

Studenten die een minor volgen, volgen deze op verschillende dagen. 
• In de onderwijs- en examenregeling van studiejaar 2021-2022 is het volgende bepaald: 

De student die in 2021 – 2022 voltijd onderwijs volgt, wordt in studiejaar 3 ingedeeld in 
categorie 1 of categorie 2. Iedere student uit categorie 1 volgt in het eerste semester van 
2022 – 2023 (of in een later studiejaar) praktijkleerperiode 5; in het tweede semester van 
2022 – 2023 (of in een later studiejaar) volgt de student een minor. Iedere student uit 
categorie 2 volgt in het eerste semester van 2022 – 2023 (of in een later studiejaar) een 
minor; in het tweede semester van 2022 – 2023 (of in een later studiejaar) volgt de 
student praktijkleerperiode 5. 
De studenten die de opleiding duaal volgen worden niet ingedeeld in een categorie voor 
het volgen van de minoren. In samenspraak met de instelling wordt het leerpad bepaald. 
 

 
In onderstaand schema staat weergegeven op welke lesdagen de opleidingsgebonden 
minoren van de HBO-V plaatsvinden. 
Open minoren van andere afdelingen of andere hogescholen zijn hierin niet opgenomen.  
 

Naam minor Periode Onderwijsdag 
Minor Verpleegkundige 
Vervolgopleidingen (VVO) 

1 en 2 of 
3 en 4 

Hangt af van de onderwijs-
instelling. Planning wordt door 
de minorleider verstuurd. 

Minor management in de Zorg 
(MM) 

1 en 2 of 
3 en 4 

Periode 1+2: maandag  
Periode 3+4: maandag 

Minor International Health 
Development (IHD) 

3 en 4 Maandag t/m vrijdag, 
voorbereidende lessen in 
periode 1+2 op dinsdag  

Minor Eerstelijnszorg (ELZ) 
 

3 en 4 Dinsdag 

Minor Zorg voor Ouderen 
(ZVO) 

1 en 2 of 
3 en 4 

Maandag 

Minor Verpleegkundig 
leiderschap (VPL) 

1 en 2 of 
3 en 4 

Dinsdag 

 
Diplomering en Propedeuse-uitreiking 
 
De feestelijke diplomering van voltijd/duaal jaar 4 zal plaatsvinden op woensdag 21 
september 2022* en op woensdag 22 maart 2023*.  
 
De data van de feestelijke diplomering van het doorstroomprogramma zijn op dit moment 
nog niet vastgesteld. 
 
De feestelijke propedeuse-uitreiking vindt plaats op maandag 10 oktober en 17 oktober (in 
twee groepen) 2022* voor de tweedejaars studenten voltijd die hun propedeuse in één keer 
hebben behaald.  
De feestelijke propedeuse-uitreiking vindt plaats op donderdag 13 oktober 2022* voor de 
tweedejaars studenten deeltijd die hun propedeuse in één keer hebben behaald. 
 
 
 
*deze data zijn vastgesteld door het College van Bestuur. In geval van maatregelen a.g.v. 
covid kan een diplomering vervallen of worden uitgesteld.  
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Internationalisering 
 
• Internationale ervaring derde/vierde jaar voltijd 
Er is geen buitenlandstage in het derde jaar mogelijk. In het vierde jaar is het mogelijk via de 
faculteitsbrede minor ‘International Health and Development’ naar het buitenland te gaan. Of 
deze mogelijkheid daadwerkelijk geboden zal worden is afhankelijk van ontwikkelingen 
covid-19. 


