Haal je bachelor
Logopedie
en master Health
Sciences in 4 jaar
Studieprogramma voor vwo’ers
Ben je vwo’er en wil je graag je mastertitel halen in de gezondheidszorg, maar liever een meer
praktijkgerichte opleiding doen dan een puur academische? Maak dan gebruik van de unieke
mogelijkheid om in vier jaar je bachelor en mastertitel te halen. Als vwo’er kun je de voordelen
van een praktijkgerichte bachelor en het wetenschappelijk denken van een master combineren.

Zuyd Hogeschool en Maastricht University bieden jou de
mogelijkheid om in vier jaar een bachelor en een master te
volgen. Daarna ben jij in het bezit van zowel een bachelorsdiploma Logopedie als een masterdiploma Health Sciences.
Voor wie?
- Je hebt (straks) een vwo-diploma.
- Je wilt een beroepsopleiding en een universitaire studie,
maar wel in vier jaar.
- Studeren gaat je goed af. Je kunt je in korte tijd veel
theorie eigen maken.

Waarom zou je kiezen voor dit studieprogramma?
- Binnen de gezondheidszorg bestaat een grote behoefte
aan wetenschappelijk geschoolde professionals, zoals
logopedisten met een academisch niveau.
- Een masterdiploma biedt bredere kansen op de
arbeidsmarkt
- Je krijgt de unieke kans om in vier jaar twee diploma’s te
halen. Ergens anders kost dit studieprogramma je zes
jaar. Dat is in verband met studiefinanciering dus erg
aantrekkelijk.
- Dit studieprogramma is uniek in Nederland. Je
onderscheidt je hiermee.
Waarom Logopedie en Health Sciences in Heerlen en
Maastricht?
- Zuyd Hogeschool en Maastricht University bieden al
jaren het beste onderwijs op dit gebied.
- De locatie van Zuyd in Heerlen en Maastricht University
zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.
- Niet onbelangrijk: Maastricht en Heerlen zijn prima
studentensteden.

Hoe ziet het programma er uit?
Naast het standaard studieprogramma van jaar 1, 2 en 3
volg je ook je keuzeminoren en doe je je afstudeerproject.
Bovendien volg je een speciale doorstroomminor waardoor
je een uitstekende voorbereiding krijgt op de aansluitende
master.

Hbo in 4 jaar

Jaar 1
Oriëntatie en
selectie

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Verdieping, stages en bachelorscriptie

Hbo en universiteit in 3 + 1 jaar

Jaar 1
Oriëntatie en
selectie

Jaar 2

Jaar 3

Verdieping en stages

Methodologie, statistiek en bachelorscriptie

Jaar 4
Master

Scriptie

Toelatingseisen
Omdat dit studieprogramma extra inspanningen van jou
vraagt stellen we extra toelatingseisen:
- Je hebt een vwo-diploma met bovengemiddelde studieprestaties, bv. gemiddeld cijfer hoger dan een 7
- Je meldt je aan via Studielink voor een toelatingsonderzoek en deelname aan het intakeassessment

