
Je hebt een hbo- of wo- diploma buiten het zorg- en welzijnsdomein.
Je bent supergemotiveerd om hbo-verpleegkundige te worden.
Je pakt nieuwe dingen snel op.
Je bent ondernemend, initiatiefrijk en flexibel.
Je ziet een intensief werk- en studietraject zitten. 

Een baan en omscholing in één
De zorgsector is op zoek naar mensen zoals jij. Hoogopgeleide mensen die al een carrière achter 
de rug hebben en nu een nieuwe uitdaging zoeken met een baan in het vooruitzicht. Jij bent een 
waardevolle aanvulling op bestaande zorgteams. 
In het FastSwitch hbo-v traject start je direct in je nieuwe baan als hbo-verpleegkundige in 
opleiding, met een leerwerkcontract van minimaal 20 uur per week. Daarnaast volg je onderwijs. 
Afhankelijk van je ervaring en mogelijkheden, kun je in maximaal drie jaar je diploma halen. 

Wie ben jij?

Een intakegesprek met de opleider.
Een talentenscan, waarmee je inzicht krijgt in je persoonlijkheid en talenten. 
Een matchingsgesprek met zowel de opleider als met potentiële nieuwe 

Een voorbereidingstraject gericht op je kwaliteiten en op het verkrijgen van inzicht in de 
verschillende soorten zorgorganisaties waar je kunt solliciteren.
Een individueel studieprogramma op maat waarin je op basis van je eigen mogelijkheden en 
capaciteiten kunt versnellen.
Een leerwerkcontract bij je nieuwe werkgever dat past bij de functie hbov-er in opleiding, 
vanaf de start van de opleiding.
Een opleiding die goed aansluit op de praktijk, zodat jij snel kunt meedraaien en van waarde 
bent voor je nieuwe werkgever.
Goede begeleiding van je werkgever én je opleider.

Wat bieden wij jou?

      werkgevers. 

Hbo-Verpleegkunde
Als hbo-verpleegkundige heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je doel is het 
bevorderen van herstel, gezondheid en vitaliteit van mensen. Je biedt verpleegkundige zorg en 
psychosociale begeleiding en coördineert het zorgproces. Samen met andere professionals ga je 
op zoek naar (technologische) innovaties in je vakgebied om steeds de beste kwaliteit van zorg 
te kunnen bieden. 
Als hbo-verpleegkundige vervul je een coachende rol ten aanzien van collega verpleegkundigen. 
Je wordt breed opgeleid; waardoor je in verschillende zorgorganisaties aan de slag kunt.

Durf jij een compleet nieuwe uitdaging aan te gaan? 
Maak een carrièreswitch naar de zorg!

 
 

Zicht krijgen op je eigen talenten
Ruimte voor oriëntatie 
Laten zien wat je kunt
Heldere afspraken

Leren en werken
Direct contract en inkomen
Snel startbekwaam
Goede begeleiding door opleider en 
werkgever
Flexibel, persoonlijk leerprogramma

Match & Go

Match

Go

Meer informatie?

Wil je meer informatie of wil je je 
aanmelden voor een FastSwitch traject?  
Mail dan naar:     
spsstudieadvies@saxion.nl 
of bel:
088 -  019 1919 

Landelijke hbo-v website:
Vereniging Hogescholen/FastSwitch 
hbo-v

Kies voor FastSwitch hbo-v

https://www.vereniginghogescholen.nl/fastswitch/hbov

