
Statushouder, leren en werken 
op hbo niveau én ambities in de 
zorg?
• Wil jij graag leren én werken in de zorg?
• Heb jij een passie voor verpleegkunde?
• Beheers je de Nederlandse taal op B1-niveau?
• Heb jij diplomawaardering mbo-4 of havo-niveau?

Het UAF, de HAN en een aantal zorginstellingen in de regio bieden statushouders
een voorbereidend leerwerktraject aan met uitzicht op een hbo-diploma
Verpleegkunde en een baan in de zorg. 

Start: opleiding 8 november 2022



Het programma
De eerste 7 maanden volg je een programma van 3 
dagen per week waarin je optimaal wordt 
voorbereid op leren en werken in de zorgsector. Het 
programma volg je grotendeels op de campus in 
Nijmegen. 

Dit kun je verwachten:

• Niveau Nederlands van niveau B1+ naar minimaal 
B2+, inclusief examen

• Introductie in het Nederlandse zorgstelsel
• Professional skills
• Kennismaken met het werkveld
• Vakinhoudelijke kennis en vaktaal
• Koppeling aan zorginstellingen
• Voorbereiding op sollicitaties

Na het succesvol afleggen van dit voorbereidende 
traject stroom je door naar de deeltijdopleiding 
Verpleegkunde. Deze opleiding duurt gemiddeld 4 
jaar, waarin je 1 dag per week les krijgt en vier 
dagen per week (betaald) werkt. De werkgever 
betaalt je collegegeld. Je gaat dan bij een 
zorginstelling in de regio werken, bijv. een 
thuiszorgorganisatie, een revalidatiecentrum of een 
verzorgingstehuis. 

Interesse en aanmelding
Ben je cliënt bij het UAF? Geef dan je interesse voor 
het leerwerktraject zorg aan bij je trajectbegeleider 
van het UAF.

Meld je zo snel mogelijk aan voor het voorbereidend  
leerwerktraject zorg via het aanmeldformulier van 
de HAN: 
www.han.nl/opleidingen/cursus/leerwerktraject-in-
de-zorg/. Op de website van de HAN vind je ook 
meer informatie over het voorbereidende 
leerwerktraject. 

De inschrijving sluit op woensdag 31 augustus. 

Voor wie?
Het voorbereidende leerwerktraject is speciaal voor 
hoger opgeleide statushouders met een passie voor 
de zorg. 

Bij voorkeur heb je een zorg-gerelateerde opleiding 
gevolgd of werkervaring in de zorg. Heb jij een 
diplomawaardering op minimaal mbo-4/havo-niveau? 
Beheers je Nederlands op B1-niveau? Woon je in de 
omgeving van Nijmegen/Arnhem?
En wil je graag leren én werken in de zorg? Dan is dit 
het ideale traject!

http://www.han.nl/opleidingen/cursus/leerwerktraject-in-de-zorg/
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