
Deze verkorte 

variant is speciaal voor 

studenten die 

de bachelor Sociaal Werk 

reeds hebben afgerond en 

de opleiding in een 

voltijdse variant willen 

volgen.

2-jarige voltijdse 

doorstroom variant, 

speciaal voor 

afgestudeerden SW

Deze verkorte variant is 

speciaal voor studenten 

die de bachelor Sociaal 

Werk reeds hebben 

afgerond en een 

leerarbeids-

overeenkomst hebben in 

een zorggerelateerde 

setting.

2-jarige duale doorstroom 

variant, speciaal voor 

afgestudeerden SW

Deze variant is bedoeld 

voor studenten die 

onlangs de middelbare 

school of het middelbare 

beroepsonderwijs hebben 

afgerond en de opleiding 

in een voltijdse variant 

willen volgen.

4-jarige

voltijd variant

(vanaf jaar 3 in duale 

vorm te volgen)

Deze variant is bedoeld 

voor mensen die reeds 

werkzaam zijn, 

zich willen bij- of 

omscholen en een 

arbeidscontract hebben in 

een zorggerelateerde 

setting.

4-jarige 

deeltijd variant

Deze verkorte variant is 

speciaal voor studenten 

die de mbo-v niveau 4 

reeds hebben afgerond en 

een leerarbeids- 

overeenkomst hebben in 

een zorggerelateerde 

setting.

2,5-jarige duale 

doorstroom variant, 

speciaal voor mbo-v 

niveau 4 afgestudeerden

Deze verkorte variant is 

speciaal voor studenten 

die de mbo-v niveau 4 

reeds hebben afgerond en 

een arbeidscontract 

hebben in een 

zorggerelateerde setting.

2,5 jarige deeltijdse 

doorstroom variant, 

speciaal voor mbo-v 

niveau 4 afgestudeerden.

Deze verkorte variant is 
speciaal voor studenten 

die de mbo-v niveau 4 en 
een VVO (welke erkend is 

door het CZO) hebben 
afgerond en een 

leerarbeids-
overeenkomst hebben in 

een zorggerelateerde 
setting.

2-jarige duale 
doorstroomvariant, 
speciaal voor mbo-v 

niveau 4 afgestudeerden 
met afgeronde VVO

mbo-v niveau 4 + 

Verpleegkundige 

Vervolgopleiding (VVO) 

ondergebracht bij het CZO

HAVO/VWO mbo-v niveau 4

Bachelor SW met profiel Zorg

Bachelor SW ná 2010 zonder profiel Zorg of 

bachelor SPH ná 2010 en als gediplomeerde 

SW’er/SPH’er, minimaal 1000 uur aantoonbare 

werkervaring met zorggerelateerde taken

Indien je reeds een WO of HBO opleiding hebt behaald, kun je bij ons de reguliere voltijdse of deeltijdse Opleiding tot Verpleegkundige volgen. 
Je komt dan in aanmerking voor vrijstellingen zoals bijvoorbeeld de minor. Dit zal per individuele student worden bekeken.


