Toelatings- en vrijstellingsbeleid
Hbo Bachelor Verpleegkunde
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1. Toelatingsbeleid
1.1 Officiële toelatingseisen
Als voorwaarde voor toelating tot de bacheloropleiding Verpleegkunde dient de student minimaal
een havo-, vwo-, mbo-diploma niveau 4, ander hbo- of wo-diploma of een buitenlandse variant
hierop te bezitten. Hierbij geldt het volgende.

1.2 Toelating met een havo-diploma (behaald vóór of vanaf 2009)
Met een havo-diploma dien je aan de algemene voorwaarden te voldoen en zijn de volgende
toelatingsvarianten aan de orde, zowel voor het oude (<2009) als het nieuwe (>2009) van
toepassing zijnde doorstroomprofiel:
Profiel

Toelaatbaar

Economie & Maatschappij (EM)
Cultuur & Maatschappij (CM)
Natuur & Gezondheid (NG)
Natuur & Techniek (NT)

Ja, biologie aanbevolen
Ja, biologie aanbevolen
Ja
Ja, biologie aanbevolen

1.3 Toelating met een vwo-diploma (behaald vóór of vanaf 2010)
Met een vwo-diploma dien je aan de algemene voorwaarden te voldoen en zijn de volgende
toelatingsvarianten aan de orde, zowel voor het oude (<2010) als het nieuwe (>2010) van
toepassing zijnde doorstroomprofiel:
Profiel

Toelaatbaar

Economie & Maatschappij (EM)
Cultuur & Maatschappij (CM)
Natuur & Gezondheid (NG)
Natuur & Techniek (NT)

Ja, biologie aanbevolen
Ja, biologie aanbevolen
Ja
Ja, biologie aanbevolen

1.4 Toelating met een mbo-diploma niveau 4
De mbo’er met een diploma niveau 4 (middenkader- of specialistenopleiding) is toelaatbaar tot de
bacheloropleiding Verpleegkunde. Capabel Hogeschool stelt geen eisen aan het vakkenpakket of
het domein waarin het betreffende mbo-diploma behaald is. Wellicht kan er bij zorg-gerelateerde
opleidingen (vgl. doktersassistent) sprake zijn van vrijstellingen. Zie voor verdere informatie:
“Vrijstellingen”.
Oude mbo-diploma’s zonder niveau-aanduiding worden individueel beoordeeld door de
Examencommissie. Toelating is mogelijk indien het oude mbo-diploma vergelijkbaar is met een
mbo-diploma niveau 4. Is de uitslag van de beoordeling negatief en is de kandidaat 21 jaar of
ouder, dan kan deelgenomen worden aan de 21+ toets.

1.5 Toelating met een mbo-diploma niveau 4 Verpleegkunde
De mbo’er met een niveau-4 diploma Verpleegkunde of inservice opleiding Verpleegkunde is
toelaatbaar tot de bacheloropleiding Verpleegkunde en kan hierbij in aanmerking komen voor
vrijstellingen mits de vrijstellingsprocedure dit uitwijst. Hiermee is een verkorte opleiding te
realiseren. Zie voor verdere informatie: “Vrijstellingen”.

1.6 Toelating met een hbo/wo-getuigschrift of vanuit hbo/wo
Een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch of afsluitend examen aan een
instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs geeft recht op toelating tot de
bacheloropleiding Verpleegkunde. Wellicht kan er sprake zijn van vrijstellingen, bijvoorbeeld bij
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zorg-gerelateerde opleidingen of op specifieke onderdelen zoals ‘onderzoekvaardigheden’. Zie voor
verdere informatie “Vrijstellingen”.

1.7 Toelating; overige mogelijkheden


Overige Nederlandse diploma’s
Is er sprake van een Nederlands diploma dat hierboven niet is genoemd dan moet onder meer
worden beoordeeld of dit gelijkwaardig is aan een Nederlands havo-, vwo- of mbo-diploma
niveau 4. De waardering hiervan wordt uitgevoerd door de Examencommissie.



21+ toets (colloquium doctum)
Capabel Hogeschool kan personen van eenentwintig jaar en ouder die niet voldoen aan
bedoelde vooropleidingseis van die vooropleidingseis vrijstellen, indien uit een onderzoek door
de Examencommissie van Capabel Hogeschool blijkt dat zij geschikt zijn voor toelating tot de
desbetreffende opleiding en voldoende beheersing van de Nederlandse taal hebben om met
succes dat onderwijs te volgen.



Buitenlandse vooropleiding
Indien sprake is van een buitenlands of internationaal diploma welk naar het oordeel van de
Examencommissie van Capabel Hogeschool tenminste gelijkwaardig is aan de diploma’s zoals
formeel vereist voor toelating kan besloten worden tot toelating van de kandidaat, mits hierbij
tevens een bewijs van voldoende beheersing van de Nederlandse taal kan worden overlegd.
Hierbij kan een advies van de NUFFIC betrokken worden, en/of de uitkomst van een
toelatingsonderzoek zoals bedoeld onder “21+ toets”, met dien verstande dat in dit geval van
de leeftijdseis kan worden afgeweken.

1.8 Toelating; studeren met een functiebeperking
Personen met een functiebeperking kunnen de opleiding tot Verpleegkundige volgen waarbij het
“Beleidsplan studeerbaarheid en toegankelijkheid studenten met een functiebeperking” van
toepassing is.
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2. Vrijstellingsregeling ten behoeve van toegelaten
studenten
De bacheloropleiding Verpleegkunde kent een vrijstellingsregeling ten behoeve van
studenten die op grond van de aanmeldingsprocedure toegelaten zijn tot de opleiding. De
vrijstellingsregeling is ingericht op basis van eerder behaalde relevante diploma’s en/of
relevante werkervaring.
2.1 Vrijstelling op basis van relevante diploma’s en werkervaring
De




vrijstelling is gebaseerd op zowel EVC als EVK en betreft de categorieën:
Mbo Verpleegkundigen (doorstroom mbo-hbo)
Werkende Verpleegkundigen
Overige relevante diploma’s/getuigschriften en werkervaring

2.1.1 Vrijstelling ten behoeve van mbo Verpleegkundigen
(doorstroom mbo – hbo):
De Examencommissie kan op schriftelijk verzoek vrijstelling verlenen aan studenten die bij
aanvraag van de vrijstelling de mbo 4 opleiding tot Verpleegkundige succesvol hebben afgesloten
en daarbij minimaal de 2 jaar voorafgaande aan de inschrijving verpleegtechnische handelingen
hebben uitgevoerd. Dit schriftelijk verzoek tot vrijstelling dient te zijn gebaseerd op een EVCprocedure (ervaringscertificaat). Uitgangspunt hierbij is dat deze EVC-procedure is afgestemd op
de opleiding HBO Bachelor Verpleegkunde van Capabel Hogeschool.
Voor deze doelgroep is een verkorte variant (‘EVC light’) van de EVC procedure beschikbaar,
uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde en erkende EVC aanbieder (opgenomen in het
Register Kenniscentrum EVC), welke bestaat uit:

een intake;

een programma analyse van het curriculum van de gevolgde opleiding;

aangevuld met een op te bouwen digitaal portfolio;

de portfoliobeoordeling;

een interview met de assessor;

rapportage (ervaringscertificaat) en persoonlijk advies.
Intake
Na aanmelding volgt een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt beoordeeld of de EVC
light procedure een passende oplossing is voor de kandidaat. Er worden vervolgafspraken gemaakt
over het wel of niet opstarten van het traject.
Programma analyse
Indien besloten wordt het traject op te starten volgt een analyse van het door de kandidaat
gevolgde curriculum mbo4 Verpleegkunde aan de hand van het van toepassing zijnde
Kwalificatiedossier. Hierbij wordt tevens de invulling van de praktijkervaring betrokken.
Portfoliovorming (versneld)
In deze fase gaat de kandidaat aan de slag met het (online) portfolio. De portfoliovorming begint
met een telefonisch en online startgesprek van ca. 30 minuten met de begeleider. Tijdens dit
gesprek wordt uitleg en instructie gegeven over het digitaal portfolio en het verzamelen van
bewijzen. Als afsluiting van het gesprek krijgt de kandidaat een opdracht van de begeleider mee.
De eigen competenties (ervaring vanuit de opleiding, stage en (bij)banen) dienen te worden
vergeleken met de 12 leerprojecten behorende bij de Hbo-opleiding Verpleegkunde van Capabel
Hogeschool en hiervoor moet bewijsmateriaal worden verzamelt. Elke kandidaat wordt hierbij
begeleid door een ervaren portfoliobegeleider van de EVC aanbieder en in overleg wordt een
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tijdsplanning afgesproken. De portfolio vorming neemt tussen 2 – 5 werkdagen in beslag. Het is
hierbij mogelijk om het inscannen en koppelen van de bewijzen aan de 12 leerprojecten van
Capabel Hogeschool door de EVC aanbieder te laten doen.
Portfoliobeoordeling
Zodra het portfolio gereed is wordt dit beoordeeld door een vakinhoudelijke assessor van de EVC
aanbieder. Deze assessor is expert/ ervaringsdeskundige binnen het gebied van (Hbo)
Verpleegkunde. De assessor bepaalt of het bewijsmateriaal in het portfolio aantoont dat de
gevraagde kennis en ervaring aanwezig is. Aan de onderdelen die nog onvoldoende aangetoond
zijn, zal de assessor extra aandacht besteden tijdens het interview.
Interview
Het interview is een persoonlijk gesprek met de assessor van ca. 45 minuten. Het interview is
bedoeld om enerzijds de portfoliobewijzen verder te bevragen en te toetsen op authenticiteit.
Rapportage en persoonlijk advies
Ter afsluiting van de procedure stelt de assessor een ervaringscertificaat op. Het certificaat bevat
een overzicht van de 12 leerprojecten en geeft inzicht welke leerprojecten erkend worden, met een
duidelijke onderbouwing en conclusie. Daarnaast bevat het een persoonlijk advies over mogelijke
vervolgstappen, zoals het aanvragen van een vrijstelling en het volgen van aanvullende scholing.
Het EVC-rapport, inclusief portfolio en ervaringscertificaat, dient als bijlage te worden toegevoegd
aan het verzoek tot vrijstelling ( ‘verzilvering’) gericht aan de Examencommissie van Capabel
Hogeschool. De Examencommissie zal het ervaringscertificaat valideren en kan zich hierbij, indien
nodig, laten bijstaan door een of meer deskundigen van de opleiding.
De student ontvangt een bewijs van de vrijstelling met daarop de datum waarop de vrijstelling is
verleend, welke onderdelen zijn vrijgesteld en de geldigheidsduur van de vrijstelling. Het bewijs
van vrijstelling wordt ondertekend door de Examencommissie.

Ervaringscertificaten niet-gelieerde EVC-aanbieders
Indien sprake is van een ervaringscertificaat opgesteld door een niet-gelieerde EVC-aanbieder dient
rekening te worden gehouden met de voorwaarden om tot een kwalitatief verantwoorde
vergelijking met het curriculum Verpleegkunde van Capabel Hogeschool te komen. De
examencommissie moet haar beslissingen kunnen baseren op een ervaringscertificaat dat in ieder
geval informatie verschaft over het doel van de student, de opleidingsstandaard die gehanteerd is,
de mogelijkheid om deze reëel te vergelijken met de opleidingsstandaard van het curriculum
Verpleegkunde van Capabel Hogeschool, de gebruikte instrumenten, de erkende competenties en
kwalificaties en de gronden waarop deze zijn erkend. Voor het overige is de beoordelingsprocedure
door de Examencommissie gelijk aan de bovenvermelde.

2.1.2 Vrijstelling ten behoeve van werkende Verpleegkundigen:
Indien een student van mening is dat hij in aanmerking kan komen voor vrijstellingen, doordat hij
bezit over diploma’s en/of getuigschriften Verpleegkunde alsook elders opgedane kennis en
verpleegkundige vaardigheden waaruit blijkt dat hij bepaalde competenties die worden behandeld
in één of meerdere leerprojecten van de opleiding HBO Verpleegkunde van Capabel Hogeschool al
bezit, dan kan de student op basis hiervan vrijstellingen aanvragen. Dit schriftelijke verzoek tot
vrijstelling dient te zijn gebaseerd op een EVC-procedure (ervaringscertificaat) welke is afgestemd
op de opleiding HBO Bachelor Verpleegkunde van Capabel Hogeschool.
Voor deze doelgroep is de reguliere variant (‘EVC standaard’) van de EVC procedure beschikbaar,
uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde en erkende EVC aanbieder (opgenomen in het
Register Kenniscentrum EVC), welke bestaat uit:

QuickScan

een intake;

een op te bouwen digitaal portfolio;

de portfoliobeoordeling;
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een interview met een werkplekobservatie door de assessor;
rapportage (ervaringscertificaat) en persoonlijk advies.

QuickScan
Voorafgaand aan het intakegesprek is er een mogelijkheid om een QuickScan in te vullen. Deze
QuickScan is gebaseerd op de 12 leerprojecten van Capabel Hogeschool en geeft inzicht in de
haalbaarheid van de EVC procedure.
Intake
Tijdens het intakegesprek worden de resultaten van de QuickScan besproken en wordt beoordeeld
of de EVC procedure een passende oplossing is voor de kandidaat. Er worden vervolgafspraken
gemaakt over het wel of niet opstarten van het traject.
Portfoliovorming
In deze fase gaat de kandidaat aan de slag met het (online) portfolio. De portfoliovorming begint
met een telefonisch en online startgesprek van ca. 30 minuten met de begeleider. Tijdens dit
gesprek wordt uitleg en instructie gegeven over het digitaal portfolio en het verzamelen van
bewijzen. Als afsluiting van het gesprek krijgt de kandidaat een opdracht van de begeleider mee.
De eigen competenties (ervaring vanuit de opleiding, stage en (bij)banen) dienen te worden
vergeleken met de 12 leerprojecten behorende bij de Hbo-opleiding Verpleegkunde van Capabel
Hogeschool en hiervoor moet bewijsmateriaal worden verzamelt. Elke kandidaat wordt hierbij
begeleid door een ervaren portfoliobegeleider van de EVC aanbieder en in overleg wordt een
tijdsplanning afgesproken. De portfolio vorming neemt tussen 1 – 3 weken in beslag. Het is hierbij
mogelijk om het inscannen en koppelen van de bewijzen aan de 12 leerprojecten van Capabel
Hogeschool door de EVC aanbieder te laten doen.
Portfoliobeoordeling
Zodra het portfolio gereed is wordt dit beoordeeld door een vakinhoudelijke assessor van de EVC
aanbieder. Deze assessor is expert/ ervaringsdeskundige binnen het gebied van (Hbo)
Verpleegkunde. De assessor bepaalt of het bewijsmateriaal in het portfolio aantoont dat de
gevraagde kennis en ervaring aanwezig is. Aan de onderdelen die nog onvoldoende aangetoond
zijn, zal de assessor extra aandacht besteden tijdens het interview.
Interview & werkplekobservatie
Het interview is een persoonlijk gesprek met de assessor van ca. 45 – 60 minuten op de werkplek
van de kandidaat. In overleg wordt ook een werkplekobservatieplaats van ca. 60 minuten
ingepland en uitgevoerd. De inzet van de werkplekobservatie geeft een beter en vollediger beeld
van de competenties van de kandidaat en zorgt voor een completer eindresultaat. Het interview is
bedoeld om enerzijds de portfoliobewijzen verder te bevragen en te toetsen op authenticiteit.
Rapportage en persoonlijk advies
Ter afsluiting van de procedure stelt de assessor een ervaringscertificaat op. Het certificaat bevat
een overzicht van de 12 leerprojecten en geeft inzicht welke leerprojecten erkend worden, met een
duidelijke onderbouwing en conclusie. Daarnaast bevat het een persoonlijk advies over mogelijke
vervolgstappen, zoals het aanvragen van een vrijstelling en het volgen van aanvullende scholing.
Het EVC-rapport, inclusief portfolio en ervaringscertificaat, dient als bijlage te worden toegevoegd
aan het verzoek tot vrijstelling ( ‘verzilvering’) gericht aan de Examencommissie van Capabel
Hogeschool. De Examencommissie zal het ervaringscertificaat valideren en kan zich hierbij, indien
nodig, laten bijstaan door een of meer deskundigen van de opleiding.
De student ontvangt een bewijs van de vrijstelling met daarop de datum waarop de vrijstelling is
verleend, welke onderdelen zijn vrijgesteld en de geldigheidsduur van de vrijstelling. Het bewijs
van vrijstelling wordt ondertekend door de Examencommissie.
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Ervaringscertificaten niet-gelieerde EVC-aanbieders
Indien het vrijstellingsverzoek gebaseerd is op een ervaringscertificaat van een niet-gelieerde EVCaanbieder is hetgeen van toepassing zoals benoemd onder ad.2.1.1.

2.1.3 Vrijstelling overige relevante diploma’s en relevante werkervaring:
Indien een student van mening is dat hij in aanmerking kan komen voor vrijstellingen, doordat hij
bezit over zowel relevante certificaten, diploma’s, getuigschriften alsook elders opgedane kennis en
verpleegkundige vaardigheden waaruit blijkt dat hij bepaalde competenties die worden behandeld
in één of meerdere leerprojecten van de opleiding HBO Verpleegkunde van Capabel Hogeschool al
bezit, dan kan de student op basis hiervan vrijstellingen aanvragen. Dit schriftelijke verzoek tot
vrijstelling dient te zijn gebaseerd op een EVC-procedure (ervaringscertificaat) welke is afgestemd
op de opleiding HBO Bachelor Verpleegkunde van Capabel Hogeschool.
Voor deze doelgroep is de verkorte reguliere variant (‘EVC verkorte standaard’) van de EVC
procedure beschikbaar, uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde en erkende EVC
aanbieder (opgenomen in het Register Kenniscentrum EVC), welke bestaat uit:

QuickScan

een intake;

een programma analyse van het curriculum van de gevolgde opleiding;

aangevuld met een op te bouwen digitaal portfolio;

de portfoliobeoordeling;

een interview met de assessor en eventueel een werkplekobservatie door de assessor;

rapportage (ervaringscertificaat) en persoonlijk advies.
De te volgen procedure is identiek als beschreven bij ad. 2.1.1 en 2.1.2
Ervaringscertificaten niet-gelieerde EVC-aanbieders
Indien het vrijstellingsverzoek gebaseerd is op een ervaringscertificaat van een niet-gelieerde EVCaanbieder is hetgeen van toepassing zoals benoemd onder ad.2.1.1.

2.2 Vrijstelling op basis van relevante diploma’s ‘sec’
De vrijstelling is enkel te baseren op eerder behaalde relevante certificaten, diploma’s en/of
getuigschriften.
Indien een student van mening is dat hij in aanmerking kan komen voor vrijstellingen, doordat hij
bezit over relevante certificaten, diploma’s en/of getuigschriften waarbij géén sprake is van
relevante werkervaring, maar waaruit wel kan blijken dat hij bepaalde competenties die worden
behandeld in één of meerdere leerprojecten van de opleiding HBO Verpleegkunde van Capabel
Hogeschool al bezit, dan kan de student op basis hiervan vrijstellingen aanvragen. Dit schriftelijke
verzoek tot vrijstelling dient gericht te zijn aan de Examencommissie Verpleegkunde van Capabel
Hogeschool en dient voorzien te zijn van originele bewijsdocumenten welke een vergelijking met
het curriculum Verpleegkunde van Capabel Hogeschool reëel mogelijk maken alsmede een
onderbouwing van het vrijstellingsverzoek . De Examencommissie zal het vrijstellingsverzoek
valideren en kan zich hierbij, indien nodig, laten bijstaan door een of meer deskundigen van de
opleiding.
Indien de Examencommissie besluit tot vrijstelling ontvangt de student een bewijs hiervan met
daarop de datum waarop de vrijstelling is verleend, welke onderdelen zijn vrijgesteld en de
geldigheidsduur van de vrijstelling. Het bewijs van vrijstelling wordt ondertekend door de
Examencommissie.
Ervaringscertificaten niet-gelieerde EVC-aanbieders
Indien het vrijstellingsverzoek gebaseerd is op een ervaringscertificaat van een niet-gelieerde EVCaanbieder is hetgeen van toepassing zoals benoemd onder ad.2.1.1.
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2.3 Vrijstelling op basis van relevante werkervaring ‘sec’
De vrijstelling is enkel te baseren op relevante werkervaring (eerder verworven kwalificaties)

Indien een student van mening is dat hij in aanmerking kan komen voor vrijstellingen, omdat hij
bezit over relevante werkervaring waaruit kan blijken dat hij bepaalde competenties die worden
behandeld in één of meerdere leerprojecten van de opleiding HBO Verpleegkunde van Capabel
Hogeschool al bezit, dan kan de student op basis hiervan vrijstellingen aanvragen. Dit schriftelijke
verzoek tot vrijstelling dient te zijn gebaseerd op een EVC-procedure (ervaringscertificaat) welke is
afgestemd op de opleiding HBO Bachelor Verpleegkunde van Capabel Hogeschool.
Voor deze doelgroep is de reguliere variant (‘EVC standaard’) van de EVC procedure beschikbaar,
uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde en erkende EVC aanbieder (opgenomen in het
Register Kenniscentrum EVC), welke bestaat uit:

QuickScan

een intake;

een op te bouwen digitaal portfolio;

de portfoliobeoordeling;

een interview met een werkplekobservatie door de assessor;

rapportage (ervaringscertificaat) en persoonlijk advies.
De te volgen procedure is identiek als beschreven bij ad. 1.2.2
Ervaringscertificaten niet-gelieerde EVC-aanbieders
Indien het vrijstellingsverzoek gebaseerd is op een ervaringscertificaat van een niet-gelieerde EVCaanbieder is hetgeen van toepassing zoals benoemd onder ad.2.1.1
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