Verpleegkunde (hbo)
Opleidingsvarianten
2020-2021

Voltijd
- Verpleegkunde regulier
- Verpleegkunde verkort traject
voor mbo-v’ers
- Verpleegkunde verkort traject
voor vwo’ers
- Verpleegkunde Technische leerroute
Deeltijd
- Verpleegkunde deeltijd

Wat zijn jouw mogelijkheden

Duaal
- Verpleegkunde Technische leerroute
(verkort traject voor mbo-v’ers)
- Verpleegkunde Technische leerroute
post-hbo

Diploma mbo 4, havo of vwo
- Verpleegkunde regulier
- Verpleegkunde Technische leerroute (alleen voor havo/vwo)
- Verpleegkunde deeltijd flexibel (met werkplek in de zorg
en minimaal twee jaar werkervaring)

Daarnaast kun je duaal studeren in de
laatste 2 jaar van de voltijd varianten,
met uitzondering van het verkorte traject
voor vwo’ers.

Diploma mbo 4 Verpleegkunde met BIG-registratie
- Verpleegkunde verkort traject voor mbo-v’ers
- Verpleegkunde deeltijd flexibel (met werkplek in de zorg
en minimaal twee jaar werkervaring)
- Verpleegkunde Technische leerroute verkort

Duaal studeren betekent gecombineerd
werken en leren. Hiervoor heb je een
leer-arbeidsovereenkomst nodig met
een instelling.

Diploma vwo (of hbo)
- Verpleegkunde verkort traject voor vwo’ers
Diploma HBO-V
- Verpleegkunde Technische leerroute (post-hbo)
- Post-hbo cursussen via www.zuydprofessional.nl

Op de achterkant staat een
gedetailleerd overzicht van
alle opleidingen.

Voltijd

Duur

Eisen

Aanmelden

Bijzonderheden

Verpleegkunde
regulier

4 jaar

diploma
mbo 4, havo of
vwo

Aanmelden via Studielink:
Verpleegkunde > Voltijd
> HBO-V voltijd regulier

- Vanaf het derde leerjaar kun je duaal studeren.
- Biologie in je profiel is niet verplicht. We raden je dan
wel aan om in het eerste jaar de optionele biologiecursus
te volgen.

Verpleegkunde
verkort traject
voor mbo-v’ers

3 jaar

diploma mbo
Verpleegkunde
niveau 4 met
BIG registratie

Aanmelden via Studielink:
Verpleegkunde > Voltijd
> V-HBO-V voltijd, verkort
3 jaar

- Je volgt de eerste twee leerjaren in een jaar.
- Vanaf het tweede leerjaar kun je duaal studeren.

Verpleegkunde
Technische
leerroute
Honoursprogramma
(diploma Operatieassistent of Anesthesiemedewerker
bovenop je diploma
Verpleegkunde)

4 jaar

diploma havo
of vwo,
voorkeur
profiel NG/NT

Je solliciteert bij een of
meerdere instellingen in de
regio en je meldt je aan via
Studielink:
Verpleegkunde > Voltijd >
HBO-V
honoursprogramma Technische
leerroute; operatieassistent of
anesthesiemedewerker

- Je wilt je dagopleiding Verpleegkunde combineren met de
opleiding tot operatieassistent of anesthesiemedewerker.
- Vanaf het derde leerjaar studeer je duaal.
- Geselecteerde kandidaten vanuit de instellingen krijgen
een intake assessment (NOA toets) bij Zuyd. Definitieve
selectie vindt plaats door de instelling.
- Word je niet geselecteerd kun je je aanmelding eventueel
wijzigen naar HBO-V voltijd.

Verpleegkunde
verkort traject
voor vwo’ers

3 jaar

diploma vwo
of hbo

Aanmelden via Studielink:
Verpleegkunde > Voltijd
> HBO-V VWO-traject voltijd
verkort, 3 jaar

- Duaal studeren is in deze variant niet mogelijk.
- Een buitenlandse stage is in deze variant niet mogelijk

Deeltijd

Duur

Eisen

Aanmelden

Bijzonderheden

Verpleegkunde
deeltijd

Minimaal
3 jaar
afhankelijk van
vooropleiding
en
werkervaring

Diploma
mbo 4,
diploma mbo 4
Verpleegkunde
met BIG-registratie, havo

Aanmelden via Studielink:
Verpleegkunde > HBO-V
Deeltijd

- Je werkt als mbo-verpleegkundige en je wilt je hbo-diploma
halen.
- Je wilt een carrière-switch maken naar verpleegkunde
nadat je bv. eerder een andere (mbo) opleiding hebt
gedaan.
- Je wilt de opleiding in deeltijd doen.
- Een werkplek in de zorg voor circa 28 uur/ week met
begeleiding op hbo-niveau is nodig.
- Geadviseerd wordt 2 jaar werkervaring in zorg of welzijn.
- Je kunt instromen in februari of september.

Duaal

Duur

Eisen

Aanmelden

Bijzonderheden

Verpleegkunde
Technische
leerroute,
verkort traject
Honoursprogramma
(diploma Operatieassistent of Anesthesiemedewerker
bovenop je diploma
Verpleegkunde)

3 jaar

Diploma mbo 4
Verpleegkunde
met BIGregistratie

Je solliciteert bij een of
meerdere instellingen in de
regio en je meldt je aan via
Studielink:
Verpleegkunde > Duaal >
Verkort traject HBO-V
Technische leerroute.
(operatieassistent of
anesthesiemedewerker).

- Je werkt als mbo-verpleegkundige en je wilt de hboopleiding verpleegkunde combineren met de opleiding tot
operatieassistent of anesthesiemedewerker.
- Je hebt een leer-arbeidsovereenkomst met een instelling
(vanaf de start studeer je duaal).
- Voorgedragen kandidaten vanuit de instellingen krijgen een
intake assessment (NOA toets) bij Zuyd. Definitieve selectie
vindt plaats door de instelling.
- Word je niet geselecteerd kun je je aanmelding eventueel
wijzigen naar Verpleegkunde verkort traject.
- Een buitenlandse stage is in deze variant niet mogelijk.

Verpleegkunde
Technische
leerroute
post-hbo

2 jaar

Je solliciteert eerst bij een of
meerdere instellingen in de
regio. Je hoeft je niet aan te
melden via Studielink.
Inschrijving verloopt via de
instelling.

- Je hebt hbo-opleiding Verpleegkunde gedaan en je wilt
operatieassistent of anesthesiemedewerker worden.
- Geselecteerde kandidaten vanuit de instellingen krijgen
een intake assessment.

Intentieverklaring instelling

leer-arbeidsovereenkomst
met instelling

Diploma hbo
Verpleegkunde
leer-arbeidsovereenkomst
met instelling

Voor meer informatie bezoek onze website www.zuyd.nl/verpleegkunde

