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     Instapprocedure 18+  

1. Voor wie is de instapprocedure 18+? 

• Je hebt nog geen diploma secundair onderwijs of geen getuigschrift van 

het 6de jaar BSO 

• Je bent minstens 18 jaar  (als je voor september inschrijft, word je ten laatste 

op 31 december 18 jaar).  

2. Wat moet ik doen bij de instapprocedure18+? 

De instapprocedure 18+ heeft verschillende onderdelen: 

2.1. Instaptoets (schriftelijke toets) 

• Je krijgt 1u30’ tijd om informatie uit enkele stukken cursustekst, een kort artikel en 

een folder te studeren. Na 1u30’ geef je het materiaal terug af en krijg je de 

toetsvragen. Je krijgt dan 1u30’ tijd om de vragen te beantwoorden.  

• Andere vragen toetsen je basiskennis rekenen (hoofdrekenen, metend rekenen, 

breuken en procenten, de regel van 3). Je krijgt ook vragen over een opdracht die je 

vooraf thuis maakt (zie punt 3). 

• Anderstalige (moedertaal is niet Nederlands) studenten krijgen 1u extra 

voorbereidingstijd.  

De toets gaat door op vrijdag 2 juli 2021 om 10u of op vrijdag 27 augustus om 10u.  

Anderstalige studenten starten om 9u. 

2.2. Gesprek met de directeur of coördinator  

Je hebt een gesprek met de directeur of coördinator. Jullie bespreken de gegevens uit je 

Curriculum Vitae.  

De school maakt via de telefoon een afspraak met jou voor dit gesprek. We maken de 

afspraak nadat je de schriftelijke toets hebt gedaan.  De gesprekken vinden in principe 

plaats de dag na de toets. 
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3. Kan ik me voorbereiden op de instaptoets 18+? 

Je zoekt vooraf thuis zelfstandig informatie over de ziekte van Parkinson.  

Je stelt je voor dat je verpleegkundige bent. Je moet informatie geven over deze ziekte 

aan een familielid van een patiënt. 

Volgende vragen kunnen je helpen bij het zoeken naar de informatie: 

• Wat is de ziekte van Parkinson? 

• Welke zijn de symptomen van deze ziekte? 

• Welke oorzaak heeft deze ziekte? 

• Hoe behandelt men deze ziekte? 

Let op: je moet geen gespecialiseerde informatie geven! We vragen basisinformatie. 

Tijdens het toetsmoment stellen we enkele vragen over de informatie die je thuis opzocht. 

Je mag tijdens de toets je voorbereiding niet gebruiken. Je moet de informatie vooraf 

studeren. 

4. Wanneer ben ik geslaagd? Hoe krijg ik mijn resultaat? 

Je bent geslaagd als: 

• Je minstens 60% scoort op de schriftelijke toets; 

en 

• Je een positief advies krijgt na het gesprek met de directeur of coördinator. 

 

We informeren je zo snel mogelijk over je resultaat via de telefoon. Je krijgt je resultaat 

later ook op papier.    

Als je geslaagd bent, kan je op 1 september 2021 starten met module 1: ‘Initiatie 

verpleegkunde’. Als je niet geslaagd bent, mag je pas een jaar later opnieuw deelnemen 

aan de instapprocedure 18+. 

 


