
JE VINDT HIER HET OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE OPLEIDINGSVARIANTEN

CHECK ALTIJD ZELF OF DE OPLEIDING(SVARIANT) DIE JE GAAT VOLGEN IN AANMERKING KOMT VOOR SUBSIDIE
 SUBSIDIEKAART MET DE MEEST ACTUELE TEGEMOETKOMINGSREGELINGEN VOOR WERKGEVERS: WWW.REGIOPLUS.NL/ONZE-ACTIVITEITEN/SUBSIDIEKAART

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN, ZIE: 
WWW.DUS-I.NL/SUBSIDIES/STAGEFONDS-ZORG  •  WWW.RVO.NL/SUBSIDIES-REGELINGEN/SUBSIDIEREGELING-PRAKTIJKLEREN/KOM-IK-AANMERKING/HBO  •  WWW.SECTORPLANPLUS.NL

VOLTIJD DUAAL

TYPE STUDENT

STUDIEDUUR EN DIPLOMA

LESDAGEN EN AANWEZIGHEID

TOETSING

PRAKTIJK

PRAKTIJKOVEREENKOMST

ORGANISEREN VAN STAGE EN WERK

VERGOEDING

KOSTEN OPLEIDING

FINANCIEEL

www.windesheim.nl/jongeren/financien-en-col-
legegeld 

Studielening mogelijk evenals een OV jaarkaart tot 
max. 30 jaar. Tussen 30-55 jaar een leven lang leren 
krediet mogelijk

Studielening mogelijk evenals een OV jaarkaart tot 
max. 30 jaar. Tussen 30-55 jaar een leven lang 
leren krediet mogelijk

Studenten die onlangs een HAVO/VWO/MBO-4 
diploma hebben behaald en die kiezen voor alle 
mogelijkheden van het voltijd bachelor onderwijs 

Studenten die bewust kiezen voor een combinatie 
van werken en leren, veelal werk- of stage-ervar-
ing hebben en zich willen omscholen en/of 
bijscholen.  

4-jarige hbo opleiding, bachelorsdiploma Niveau 6 4-jarige hbo opleiding, bachelorsdiploma Niveau 6  

Meerdere dagen per week naar school. Kan van 
maandag tot vrijdag geroosterd worden.

Jaar 1: 2 geroosterde lesdagen per week op 
maandag en donderdag.  
Vanaf jaar 2: 1 geroosterde lesdag per week op 
donderdag. 
 

Verschillende vormen van toetsen.

Verschillende stages en projecten gedurende de 
opleiding. De omvang neemt toe naarmate de 
opleiding vordert.

Jaar 1: 80 uur praktijkleren
Vanaf jaar 2: minimaal 16 uur in de week prakti-
jkleren in de logopedische beroepspraktijk.

Verschillende vormen van toetsen. 

Stage-overeenkomst voor de looptijd van de stage. Een tripartiteovereenkomst tussen student, opleiding 
en leerwerkplek gedurende de opleiding vanaf jaar 2. 
Een arbeidsovereenkomst tussen de student en leer-
werkplek. 

Student heeft de regie om een geschikte stageplek te 
krijgen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid (opleiding, 
student en stage) voor de inhoud van het leren op de 
stageplek. 

Student heeft de regie om een geschikte leerwerk-
plek te krijgen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
(opleiding, student en leerwerkplek) voor de inhoud 
van het leren op de leerwerkplek.

Eventueel een stagevergoeding  (leerling)Salaris bepaald door de leerwerkplek

www.windesheim.nl/professionals/collegege-
ld-en-financieringsmogelijkheden 

HEB JE INTERESSE OM EEN 
HBO-OPLEIDING LOGOPEDIE TE VOLGEN?

WAT BETEKENT HET VOOR 

OF DE STAGE-INSTELLING?

JOU EN VOOR DE WERKGEVER 


