Wat kun je worden met jouw vooropleiding?
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Niveau 1 (6-12 mnd)
• Zorghulp

Niveau 2 (1-2 jaar)
•H
 elpende (plus) zorg en
welzijn

Niveau 3 (2-3 jaar)
• Pedagogisch werk
kinderopvang
• Maatschappelijke zorg
• Verzorgende IG
• Combi Verzorgende IG/
Maatschappelijke zorg

Niveau 4 (3-4 jaar)
• Assisterende beroepen
• Sociaal/Pedagogisch
werk
• Maatschappelijke zorg
• Verpleegkunde
• Combi Verpleegkunde/
Maatschappelijke zorg

Niveau 5
• Fysio- en ergotherapie
• Management in de zorg
• OK Assistent
• Social work/Pedagogiek
• Verloskunde
• (Wijk)Verpleegkunde

WO

DUAALVOLTIJD

• Biomedische

		
wetenschappen
• Geneeskunde
• Gezondheidswetenschappen
• Farmacie
• Psychologie

MBO-BOL

MBO-BBL

HBO-DUAAL

HBO-VOLTIJD

Wil je verder leren maar niet gelijktijdig
werken? Dan kun je de beroepsopleidende
leerweg (BOL) gaan volgen. Praktijkervaring
doe je op tijdens stage en praktijkopdrachten.
Je kunt studiefinanciering aanvragen.
Het lesgeld en de lesboeken zijn voor eigen
rekening.

Deze leerweg (werken én leren) kan heel
aantrekkelijk zijn. Je hoeft niet de hele tijd in
de schoolbanken te zitten, werkt in de praktijk
en krijgt in veel gevallen een leerlingensalaris!
Als je kiest voor deze variant moet je zelf
solliciteren naar een opleidingsplaats.
Het lesgeld en de lesboeken zijn voor rekening
van de werkgever.

Net als bij de MBO-BBL variant is de combinatie
werken én leren heel aantrekkelijk. Je doet veel
praktijkervaring op en je wordt betaald voor
werk waarmee je na je studie verder wilt!
Ook hier geldt dat je zelf moet solliciteren
naar een opleidingsplaats. Het lesgeld en de
lesboeken zijn voor rekening van de werkgever.

Deze variant is vergelijkbaar met de MBO-BOL
variant. Ook bij deze studie heb je recht op
studiefinancieringen, lesgeld en lesboeken
voor eigen rekening en doe je praktijkervaring op.

Bovenstaande opsomming geeft een beeld en is niet volledig.
Voor bepaalde opleidingen heb je een specifiek profiel nodig.
Meer info: zorgnetlimburg.nl/leerroutes

wetenschappelijk onderwijs

voortgezet onderwijs

Kies je toekomst

