
Leer-werk-traject WOOW 
voor hoogopgeleide statushouders 
in de bouw- en installatietechniek

Ben jij een hoogopgeleide statushouder in de sector bouw- 
en installatietechniek? Dan kun je bij Zuyd Hogeschool een 
leer-werk-traject volgen om jouw kans op de arbeidsmarkt 
te vergroten.

De training is op hbo-niveau. Samen met studenten van 
Zuyd en met professionals volg je workshops, cursussen 
en diverse hbo-onderwijsmodules. Je maakt een bestaand 
leegstaand gebouw in Heerlen duurzaam en transformeert 
het tot een multifunctioneel gebouw voor wonen, opleiden, 
ondernemen en werken.

Voor wie is dit Zuyd hbo-traject? 
Je bent een hoogopgeleide vluchteling en je hebt een Nederlandse 
verblijfsvergunning. Daarnaast heb je in jouw land van herkomst een 
opleiding afgerond op hbo/master-niveau in:
- Architectuur 
- Stedenbouw 
- Civiele techniek 
- Constructie 
- Bouwtechniek 
- Installatietechniek 
- Uitvoeringstechniek
- Bouwtechnische bedrijfskunde

Hbo-toelatingseisen
- Je woont in Limburg; 
- Je hebt een bachelor- of masterdiploma behaald in jouw land  
 van herkomst; 
- Je hebt Nederlands NT2 niveau B1 behaald. Of verklaring  
 van de docent volstaat; 
- Je hebt Engels niveau A2 behaald; 
- Je bent UAF klant of bent bereid dit te worden; 
- Je hebt toestemming van de gemeente om met behoud van  
 uitkering dit programma te volgen; 
- Je kunt en wilt gestimuleerd worden in het zoeken van 
 (betaald) werk; 
- Je bent fulltime beschikbaar voor studie en werk vanaf 
 september 2020. 

Wat kun jij als hbo-deelnemer verwachten? 
- NT2 certifi caat op niveau B2 of C1 
- Sollicitatietraining
- Psychologische en maatschappelijke training
- Interculturele communicatievaardigheden training
- Presentatievaardigheid en E-learning training
- Werkervaringsplek in een bedrijf
- Netwerk met verschillende bedrijven in Limburg
- Goede voorbereiding op een betaalde baan in de Nederlandse  
 bouw- en installatiebranche
- Diverse hbo-onderwijsmodules en VCA training
- Zuyd Hogeschool certifi caat

Locatie en praktische informatie 
- De lessen vinden plaats bij Zuyd Hogeschool, locatie Nieuw  
 Eyckholt 300 in Heerlen.
- Het programma duurt één studiejaar, vanaf september 2020  
 tot en met juli 2021.
- Deelname aan dit 1-jarig programma is gratis 
- Het programma biedt stagegarantie en een breed netwerk  
 met verschillende bedrijven in Limburg.
- Er is geen stagevergoeding en geen salaris.
- Boeken en reiskosten worden door het UAF vergoed.
- Het aantal plekken voor deelnemers is beperkt, dus   
 meld je snel aan! 

Vragen en/of aanmelden
Heb je nog vragen over dit leer-werk traject of wil je je 
aanmelden? Neem dan contact op met: 
Nouran Ahmed, HBO Integratie projectleider 
nouran.ahmed@zuyd.nl
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