
De overgang van mbo naar hbo

Volg je nu een mbo-studie en ben je van 
plan de opleiding Social Work te doen? Of 
wil je ontdekken of je het niveau van deze 
hbo-studie aankunt? Dan is de brugmodule 
mbo-hbo iets voor jou! Wij helpen je graag 
de overstap naar het hbo soepel te laten 
verlopen.

Inhoud
De brugmodule is er om de overstap van het mbo 
naar het hbo makkelijker te maken. Maar ook om je 
medestudenten en de docenten alvast te leren kennen. 
Daarnaast maak je kennis met belangrijke onderwer-
pen waar je in je Social Work-opleiding mee te maken 
krijgt. Ook doe je hbo-vaardigheden op.

Vast onderdeel van de brugmodule is het doen van 
de studiekeuzecheck. Deze test geeft inzicht in je 
motivatie, studievaardigheden en je kwaliteiten en 
vormt de basis voor je portfoliobegeleiding tijdens de 
brugmodule.

Lesdagen
De lessen van de brugmodule mbo-hbo worden in prin-
cipe op zes dinsdagmiddagen van 14.00 tot 17.15 uur 
gegeven. De data van de komende brugmodule zijn:
• 6 april 2021
• 13 april 2021
• 20 april 2021
• 11 mei 2021

• 18 mei 2021
• 25 mei 2021

Uitgebreide brugmodule
Wil je voordat je aan de studie begint alvast studiepun-
ten halen? Dat kan met de uitgebreide brugmodule. 
Dit houdt in dat je naast de reguliere brugmodule ook 
enkele bijeenkomsten volgt rondom het thema ‘Samen-
leven in Nederland’. De extra bijeenkomsten worden 
gehouden op zes woensdagen van 18.00 tot 21.15 uur:
• 07 april 2021
• 14 april 2021
• 21 april 2021
• 12 mei 2021
• 19 mei 2021
• 26 mei 2021

Op het eind van de brugmodule maak je een toets. 
Als je deze toets positief hebt afgesloten, krijg je daar 
een vrijstelling voor je hbo-opleiding voor terug.

Meer informatie
Wil je meer informatie of wil je je inschrijven voor 
de brugmodule mbo-hbo? Ga dan naar www.viaa.nl/
brugmodule-social-work of neem contact op met 
Gerdien Nijboer, coördinator van de brugmodule, 
tel. 038 - 425 55 42 of mail naar g.nijboer@viaa.nl.

Brugmodule Social Work

“  Door de brugmodule te 
volgen kun je als mbo’er 
alvast wennen aan 

  studeren op hbo-niveau”


