
Leren en werken in de zorg: 
oriëntatiejaar voor mbo4-hbo 
zorgopleidingen

Het oriëntatiejaar voor de mbo4-hbo zorgberoepen is een unieke kans. 
Je krijgt intensieve taallessen en leert medisch Nederlands. Je verbetert 
je studievaardigheden die nodig zijn op de hogeschool. Met stages doe 
je werkervaring op en oriënteer je je op de zorgsector. Zo ontdek je of 
een baan in de zorg bij jou past.  

Heb jij een vluchtelingachtergrond en wil je werken in de 
zorg? In Amsterdam start een oriëntatiejaar voor de mbo4-
hbo zorgopleidingen. Dit is een initiatief van de Hogeschool 
van Amsterdam, ROC van Amsterdam, de gemeente 
Amsterdam, Sigra netwerk en het UAF. Misschien is dit iets 
voor jou? Lees snel verder!



Wat doe je in het oriëntatiejaar zorgberoepen?
Onderdelen van het oriëntatiejaar zijn:
• Intensieve taallessen op B2-niveau voor HBO en

B1+ niveau voor MBO-studies;
• Communicatie op de werkvloer;
• Oriëntatie op de zorgsector;
• Vakinhoudelijke lessen, zoals een inleiding op 

ziekten en oorzaken;
• Basisvaardigheden in de zorg;
• Voorbereiding op een stage;
• Stage, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis of de

wijkzorg;
• Oefenopdrachten tijdens je stage;
• Stagebegeleiding van een docent;
• Wekelijkse terugkomdag tijdens de stage:

ervaringen delen met je klasgenoten;
• Sollicitatievaardigheden.

Wat verwachten we van jou? 
• Je bent gemotiveerd om in de zorg aan de slag te

gaan;
• Je bent beschikbaar vanaf 1 november 2021;
• Je Nederlandse taalniveau is voor de mbo-

zorgopleiding B1 en voor de hbo-zorgopleiding
(bijna) B2;

• Je hebt een (aantoonbare) vooropleiding, die
toegang geeft tot het hbo;

• Je hebt een verblijfsvergunning op basis van asiel;
• Je woont op maximaal één uur reisafstand van

Amsterdam;
• Je hebt toestemming van de gemeente om dit

oriëntatiejaar met behoud van jouw uitkering te
volgen.

Wat bereik je in het oriëntatiejaar?
• Je bent optimaal voorbereid voor het

Staatsexamen NT2 programma 2;
• Je weet welke vervolgopleidingen er zijn voor

banen in de zorg;
• Je weet welke richting in de zorg bij jou past;
• Je hebt stage gelopen binnen een

zorginstelling;
• Je krijgt een certificaat van deelname.

Hoe gaat het daarna verder?
In het oriëntatiejaar bereid je je voor op  een zorg-
opleiding op MBO4 of  hbo-niveau. Dit 
oriëntatiejaar geeft echter geen garantie tot 
inschrijving. Op de website van de Hogeschool van 
Amsterdam en de ROC van Amsterdam staat meer 
informatie.

Meld je aan voor een informatiebijeenkomst op 
6 juli om 15:00 uur! Heb je interesse? Stuur dan 
een mail naar indezorg@uaf.nl Schrijf in het 
onderwerp van de mail: ‘aanmelding 
informatiebijeenkomst oriëntatiejaar 
zorgberoepen’.

In deze mail vermeld je:

• Je naam, woonplaats en soort
verblijfsvergunning

• Je taalniveau (inclusief bewijs)
• Je vooropleiding (inclusief bewijs)

Voldoe je aan alle ingangseisen? Dan krijg je een 
e-mail met meer informatie. De (online)
informatiebijeenkomsten zijn in juli en augustus.

Heb je vragen?
Stuur voor meer informatie een mail naar
indezorg@uaf.nl

https://www.hva.nl/opleiding/hbo-verpleegkunde/hbo-verpleegkunde.html
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Sectoren/Zorg-Welzijn
mailto:indezorg@uaf.nl
mailto:indezorg@uaf.nl

	Dianummer 1
	Dianummer 2

