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Ontdek de wereld van 

 Zorg & Welzijn

Actief zijn in de wereld van Zorg & Welzijn is werken met én 
voor mensen. Jij zorgt voor ondersteuning bij een goed verloop 
van een medische behandeling, verpleging of verzorging. De 
doelgroepen waar jij je mee bezig houdt zijn heel verschillend: 
kinderen, jongeren, ouderen of gehandicapten. Jij bent met jouw 
kwaliteiten van grote waarde voor je cliënten en hun naasten, 
maar ook voor je team!

niveau duur emmen
bol

*Deze opleiding kan je combineren met de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen of  Begeleider gehandicaptenzorg.
**Op basis van dit diploma kan je een verkort traject Verzorgende IG volgen.

assen
bol

assen
bbl

Dienstverlening
Dienstverlening: Helpende Zorg & Welzijn voor jongeren 2 2 x  x  x 

Dienstverlening: Helpende Zorg & Welzijn voor volwassenen 2 1 x x x x x x

Gezondheidszorg
Verzorgende IG* 3 3 x  x x x x

Praktijkopleider 4 1  x    

Verpleegkundige 4 4 x  x  x 

Verpleegkundige met vooropleiding in de zorg 4 2 x x x x x x

Verzorgende IG voor volwassenen 3 2 x x x x x x

Welzijn
Agogisch Medewerker GGZ 4 3  x

Begeleider Gehandicaptenzorg** 3 2-3 x x x x x x

Begeleider Specifieke Doelgroepen** 3 2-3 x x x x x x

Beroepshavo Welzijn (THBO) 4 3 x     

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 2-3 x x x  x x

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker bbl doorstroom 4 3      x

Onderwijsassistent 4 3 x x x  x

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 3 2-3 x x x  x x

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg 4 3 x x x x x x

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 3 x x x x x x

Thuisbegeleider 4 3  x
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bbl
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meppel
bbl

*Deze opleiding kan je combineren met de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen of  Begeleider gehandicaptenzorg.
**Op basis van dit diploma kan je een verkort traject Verzorgende IG volgen.

Dienstverlening
Dienstverlening: Helpende Zorg & Welzijn voor jongeren 2 2 x  x  x 

Dienstverlening: Helpende Zorg & Welzijn voor volwassenen 2 1 x x x x x x

Gezondheidszorg
Verzorgende IG* 3 3 x  x x x x

Praktijkopleider 4 1  x    

Verpleegkundige 4 4 x  x  x 

Verpleegkundige met vooropleiding in de zorg 4 2 x x x x x x

Verzorgende IG voor volwassenen 3 2 x x x x x x

Welzijn
Agogisch Medewerker GGZ 4 3  x

Begeleider Gehandicaptenzorg** 3 2-3 x x x x x x

Begeleider Specifieke Doelgroepen** 3 2-3 x x x x x x

Beroepshavo Welzijn (THBO) 4 3 x     

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 2-3 x x x  x x

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker bbl doorstroom 4 3      x

Onderwijsassistent 4 3 x x x  x

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 3 2-3 x x x  x x

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg 4 3 x x x x x x

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 3 x x x x x x

Thuisbegeleider 4 3  x
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Dienstverlening

Binnen de opleiding Dienstverlening kun je kiezen voor verschillende 
uitstroomprofielen:

 ■ Medewerker Sport & Recreatie
 ■ Medewerker Facilitaire Dienstverlening (bij voldoende aanmeldingen)
 ■ Medewerker Helpende Zorg & Welzijn

Kies je voor Dienstverlening, richting Helpende Zorg & Welzijn, dan kun je 
aan de slag in de zorgsector. Je bent een echte duizendpoot en je verleent 
ondersteuning aan verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen, 
ouderen of mensen met een handicap.

Wanneer past deze richting bij jou?
 ■ Je werkt graag met mensen en bent dienstverlenend
 ■ Je behandelt mensen met respect
 ■ Je weet van aanpakken en staat stevig in je schoenen
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Dienstverlening: Helpende Zorg 
& Welzijn voor jongeren

 ■ Niveau 2
 ■ Tweejarig BOL-traject 

Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?

 ■ Praktijk in vaardigheidslokalen
 ■ Plannen en uitvoeren van huishoudelijke taken
 ■ Ondersteunen bij persoonlijke zorg
 ■ Assisteren en ondersteunen bij activiteiten
 ■ Nederlands
 ■ Rekenen
 ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 ■ Burgerschap

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Cliënten helpen bij de persoonlijke verzorging 
 ■ Ondersteunen bij de zelfredzaamheid
 ■ Huishoudelijke taken uitvoeren
 ■ Activiteiten organiseren

Waar kun je o.a. werken?
 ■ Verzorgingstehuis
 ■ Gehandicaptenzorg 

Verder studeren
 ■ Begeleider Gehandicaptenzorg, Begeleider 

Specifieke Doelgroepen, Pedagogisch 
Medewerker Kinderopvang of Verzorgende IG

5



Gezondheidszorg

Mensen verplegen, verzorgen en begeleiden: daar gaat het om in de 
gezondheidszorg! Met je specialistische kennis en menselijke betrokkenheid 
speel je een grote rol in het bieden van de juiste zorg en begeleiding.

Wanneer past deze richting bij jou?
 ■ Je werkt graag met mensen en bent geïnteresseerd in de gezondheidszorg
 ■ Je bent bereid hard te werken en neemt initiatief 
 ■ Je bent enthousiast en kan je goed uiten
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Verzorgende IG
 ■ Niveau 3
 ■ Driejarig BOL-traject 

Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?

 ■ Ontwikkelingspsychologie/ 
omgangskunde

 ■ Anatomie en basiszorg
 ■ Beroepsspecifieke vakken, gericht 

op geestelijke gezondheidszorg, 
gehandicaptenzorg, verpleeg- en 
verzorgingshuizen, thuiszorg en 
kraamzorg

 ■ Creatieve vakken
 ■ Methodisch handelen 
 ■ Zorg/Welzijn en Techniek 
 ■ Projecten op locatie
 ■ Nederlands
 ■ Rekenen
 ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 ■ Burgerschap

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Cliënten met een (chronische) 
ziekte, psychiatrische stoornis, 
verstandelijke of lichamelijke 
beperking verzorgen en begeleiden

 ■ Helpen bij de persoonlijke verzorging
 ■ Ondersteunen bij dagelijkse 

activiteiten

Waar kun je o.a. werken?
 ■ Gehandicaptenzorg
 ■ Dagbesteding of activiteitencentrum
 ■ Woonvormen 
 ■ Kraamzorg
 ■ Thuiszorg
 ■ Zorgboerderij 
 ■ Woonzorgcentrum
 ■ Verpleeghuis

Verder studeren
 ■ Verpleegkundige, Persoonlijk 

Begeleider Gehandicaptenzorg of 
Persoonlijke Begeleider Specifieke 
Doelgroepen, niveau 4

Deze opleiding kan je combineren met de opleiding Begeleider 
Specifieke Doelgroepen of Begeleider Gehandicaptenzorg.
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Verpleegkundige 
 ■ Niveau 4
 ■ Vierjarig BOL-traject 

Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?

 ■ Basiszorg
 ■ Anatomie, fysiologie en pathologie
 ■ Omgangskunde
 ■ Ontwikkelingspsychologie
 ■ Verpleegtechnische vaardigheden
 ■ Verpleegkundig rekenen
 ■ Nederlands
 ■ Engels
 ■ Rekenen
 ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 ■ Burgerschap

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Bijdragen aan het herstel en 
begeleiden van zorgvragers

 ■ Verpleegkundige diagnoses stellen
 ■ Wondverzorging en 

medicijndistributie
 ■ Verpleeg- en begeleidingsplannen 

opstellen 
 ■ Verpleegtechnische vaardigheden 

toepassen

Waar kun je o.a. werken?
 ■ Geestelijke gezondheidszorg
 ■ Gehandicaptenzorg
 ■ Woonzorgcentrum, verpleeghuis en 

thuiszorg
 ■ Ziekenhuis

Verder studeren
 ■ Hbo Verpleegkunde
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Maatschappelijke Zorg 

Kies je voor een baan in de maatschappelijk zorg, dan krijg je te maken met 
cliënten met verschillende zorgvragen. Jij biedt vraaggerichte ondersteuning die 
past bij de behoeften van de cliënt en de familie. Je probeert hierin zoveel mogelijk 
de zelfredzaamheid van de cliënt te behouden of te vergroten. 

Wanneer past deze richting bij jou?
 ■ Je wilt mensen helpen en begeleiden
 ■ Je hebt veel inlevingsvermogen en behandelt mensen met respect
 ■ Je staat stevig in je schoenen en bent geduldig 
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Vakken tijdens je opleiding
Wat ga je leren?

 ■ Communicatieve vaardigheden
 ■ Omgangkunde
 ■ Gezondheidskunde
 ■ Creatieve vakken
 ■ Sport en spel
 ■ Nederlands
 ■ Engels
 ■ Rekenen
 ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 ■ Burgerschap

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Begeleiden van cliënten met een 
beperking

 ■ Ondersteunen bij dagelijkse 
activiteiten

 ■ Helpen bij persoonlijke verzorging
 ■ Opstellen van 

ondersteuningsplannen
 ■ Werken in teamverband of 

zelfstandig

Waar kun je o.a. werken?
 ■ Gehandicaptenzorg
 ■ Dagbesteding of activiteitencentrum
 ■ Woonvormen
 ■ Zorgboerderij

InnoVa
Traject InnoVa is een BBL-opleiding 
die beroeps- en competentiegericht 
is ontwikkeld in samenwerking met 
Vanboeijen en Cosis. De docenten 
verbonden aan dit traject hebben 
interne trainingen binnen het 
werkveld gevolgd.

Begeleider Gehandicaptenzorg 
 ■ Niveau 3 
 ■ Driejarig BOL-traject of tweejarig BBL-traject (InnoVa)

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
 ■ Niveau 4
 ■ Driejarig BOL- of BBL-traject (InnoVa)

Verder studeren
Begeleider Gehandicaptenzorg

 ■ Persoonlijk Begeleider 
Gehandicaptenzorg, niveau 4

Verder studeren
Persoonlijk Begeleider 
Gehandicaptenzorg

 ■ Hbo, bijvoorbeeld Social Work

Na het behalen van het niveau 3 
diploma Begeleider Gehandicaptenzorg 
of Begeleider Specifieke Doelgroepen 
kan je een verkort traject Verzorgende 
IG volgen.
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Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?

 ■ Gezondheidskunde
 ■ Creatieve vakken
 ■ Communicatieve vaardigheden
 ■ Nederlands
 ■ Engels
 ■ Rekenen
 ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 ■ Burgerschap

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Begeleiden van cliënten binnen 
woonvormen of dagbesteding in 
de geestelijke gezondheidszorg, 
asielzoekerscentra, zorgboerderijen 
of verzorgingstehuizen

 ■ Hulp bieden bij persoonlijke 
verzorging, wonen, school, werk of 
vrijetijdsbesteding

 ■ Stimuleren van de zelfredzaamheid 
van cliënten 

 ■ Veilige leefomgeving creëren

Waar kun je o.a. werken?
 ■ Geestelijke gezondheidszorg
 ■ Verzorgings- en verpleeghuis
 ■ Maatschappelijke opvang
 ■ Welzijnsinstelling

Begeleider Specifieke Doelgroepen
 ■ Niveau 3 
 ■ Driejarig BOL-traject of tweejarig BBL-traject (InnoVa) 

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
 ■ Niveau 4
 ■ Driejarig BOL- of BBL-traject (InnoVa)

Verder studeren
Begeleider Specifieke 
Doelgroepen

 ■ Persoonlijke Begeleider Specifieke 
Doelgroepen, niveau 4

Verder studeren
Persoonlijk Begeleider Specifieke 
Doelgroepen

 ■ Hbo, bijvoorbeeld Social Work

Na het behalen van het niveau 3 
diploma Begeleider Gehandicaptenzorg 
of Begeleider Specifieke Doelgroepen 
kan je een verkort traject Verzorgende 
IG volgen.

InnoVa
Traject InnoVa is een BBL-opleiding 
die beroeps- en competentiegericht 
is ontwikkeld in samenwerking met 
Vanboeijen en Cosis. De docenten 
verbonden aan dit traject hebben 
interne trainingen binnen het 
werkveld gevolgd.
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Kinderopvang 

Als pedagogisch medewerker ben je breed inzetbaar in de kinderopvang, 
peuterspeelzaal en integrale kindcentra. Tijdens je werk bied je kinderen een 
stimulerende omgeving en organiseer je verschillende activiteiten. Daarnaast ben 
je het aanspreekpunt voor ouders. 

Wanneer past deze richting bij jou?
 ■ Je kunt goed omgaan met kinderen en jongeren 
 ■ Je maakt makkelijk contact met mensen 
 ■ Je kan goed samenwerken en hebt veel geduld 
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Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?

 ■ Omgangskunde
 ■ Drama
 ■ Handvaardigheid
 ■ Muziek
 ■ Sport en spel
 ■ Agogiek
 ■ Ontwikkelingspsychologie 
 ■ Communicatieve vaardigheden
 ■ Nederlands
 ■ Engels
 ■ Rekenen
 ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 ■ Burgerschap

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Begeleiden van kinderen of jongeren
 ■ Opvoedende en verzorgende taken 
 ■ Begeleiden van kinderen/jongeren 

met een ontwikkelachterstand
 ■ Aanspreekpunt voor ouders/

opvoeders 
 ■ Stimuleren van de ontwikkeling
 ■ Organiseren van activiteiten 

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
 ■ Niveau 3
 ■ Driejarig BOL-traject of tweejarig BBL-traject (InnoVa)

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
 ■ Niveau 4
 ■ Driejarig BOL-traject of tweejarig BBL-traject (InnoVa)

Waar kun je o.a. werken?
 ■ Integrale kindcentra 
 ■ (Specialistische) Kinderopvang
 ■ Buitenschoolse opvang
 ■ Peuterspeelzaal
 ■ Jeugdinstelling (alleen niveau 4)

Verder studeren
Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang

 ■ Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker, niveau 4

Verder studeren
Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker

 ■ Hbo, bijvoorbeeld Pedagogiek of 
Social Work

InnoVa
Traject InnoVa is een BBL-opleiding 
die beroeps- en competentiegericht 
is ontwikkeld in samenwerking met 
Vanboeijen en Cosis. De docenten 
verbonden aan dit traject hebben 
interne trainingen binnen het 
werkveld gevolgd.
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Beroepshavo Welzijn (THBO)

Beroepshavo Welzijn (THBO) is een combinatie van een BOL- opleiding 
binnen Welzijn met havo vakken. De opleiding biedt een brede voorbereiding 
en sluit goed aan op het hbo. Je kan kiezen uit de profielen: Persoonlijk 
Begeleider Specifieke Doelgroepen, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, 
Gespecialiseerd Medewerker Kinderopvang of Onderwijsassistent.

Wanneer past deze richting bij jou?
 ■ Je bent zelfstandig en verantwoordelijk
 ■ Je bent goed gemotiveerd en wilt doorstromen naar het hbo
 ■ Je bent rustig, doelgericht en betrouwbaar
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Binnen dit profiel werken we met Leren op maat: je kiest gedeeltelijk je 
eigen route op weg naar je diploma.

Algemene toelatingseisen
 ■ Vmbo diploma theoretische leerweg
 ■ Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4, of vergelijkbaar diploma

Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?
Je krijgt naast het mbo-programma les in drie tot vijf havo-vakken. In 
het eerste jaar volg je Nederlands en Engels. Daarnaast doe je een 
oriëntatiecursus voor de havo-vakken biologie, aardrijkskunde en 
geschiedenis. Bij voldoende resultaat mag je deze vakken kiezen voor 
leerjaar 2 en 3. In het tweede jaar volg je minimaal drie havo-vakken, 
waaronder in ieder geval Nederlands en Engels. De havo-examens voor 
Nederlands en Engels zijn in het tweede jaar, de andere havo-vakken 
worden in het derde leerjaar geëxamineerd.

Vakken mbo:
 ■ Gezondheidskunde
 ■ Drama
 ■ Tehatex
 ■ Handvaardigheid
 ■ Muziek
 ■ Sport en spel
 ■ Agogiek
 ■ Communicatieve vaardigheden
 ■ Ontwikkelingspsychologie
 ■ Methodiek
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Onderwijsassistent 

Als onderwijsassistent ben je een belangrijke steun en hulp voor een 
leerkracht. Zo assisteer je bij het voorbereiden en uitvoeren van de lessen. 
Ook administratieve en organisatorische werkzaamheden horen bij je 
taakomschrijving.

Wanneer past deze opleiding bij je?
 ■ Je wil graag werken in het onderwijs
 ■ Je bent sociaal en communicatief vaardig
 ■ Je bent zorgzaam, behulpzaam en als het nodig is daadkrachtig en 

besluitvaardig
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Onderwijsassistent 
 ■ Niveau 4
 ■ Driejarig BOL- of BBL-traject (Innova)

InnoVa
Traject InnoVa is een BBL-opleiding 
die beroeps- en competentiegericht 
is ontwikkeld in samenwerking met 
Vanboeijen en Cosis. De docenten 
verbonden aan dit traject hebben 
interne trainingen binnen het 
werkveld gevolgd.

Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?

 ■ Omgangskunde
 ■ Drama
 ■ Handvaardigheid
 ■ Muziek
 ■ Sport en spel
 ■ Didactiek
 ■ Agogiek
 ■ Communicatieve vaardigheden
 ■ Ontwikkelingspsychologie
 ■ Nederlands
 ■ Engels
 ■ Rekenen
 ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 ■ Burgerschap

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Ondersteunen van een 
docententeam

 ■ Assisteren bij het voorbereiden en 
uitvoeren van lessen 

 ■ Uitleg geven aan kleine groepjes 
leerlingen

 ■ Begeleiden van leerlingen die extra 
hulp nodig hebben

 ■ Helpen bij de administratie van 
gegevens

Waar kun je o.a. werken?
 ■ Basisscholen 
 ■ Speciaal onderwijs 
 ■ Voortgezet onderwijs 
 ■ Beroepsonderwijs 

Verder studeren
 ■ Hbo, bijvoorbeeld Pabo of 

Tweedegraads lerarenopleiding
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Onderwijs voor volwassenen 

Naast onze reguliere BBL-opleidingen bieden we een aantal opleidingen aan die 
specifiek gericht zijn op volwassenen. Deze opleidingen zijn geschikt voor jou 
wanneer je al werkervaring hebt.

Wanneer past deze richting bij jou?
 ■ Je werkt graag met mensen 
 ■ Je bent dienstverlenend en besluitvaardig 
 ■ Je bent gemotiveerd om weer de schoolbanken in te duiken 
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Dienstverlening: Helpende Zorg 
& Welzijn voor volwassenen

 ■ Niveau 2
 ■ Eénjarig BOL of BBL-traject 

Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?

 ■ Plannen en uitvoeren van huishoudelijke taken
 ■ Assisteren/ondersteunen bij activiteiten
 ■ Ondersteunen bij persoonlijke zorg
 ■ Nederlands
 ■ Rekenen
 ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 ■ Burgerschap

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Cliënten helpen bij de persoonlijke verzorging 
 ■ Ondersteunen bij de zelfredzaamheid
 ■ Huishoudelijke taken uitvoeren
 ■ Activiteiten organiseren

Waar kun je o.a. werken?
 ■ Verzorgingstehuis
 ■ Thuiszorg
 ■ Gehandicaptenzorg 

Verder studeren
 ■ Begeleider Gehandicaptenzorg, Begeleider 

Specifieke Doelgroepen of Verzorgende IG
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Verzorgende IG voor volwassenen
 ■ Niveau 3
 ■ Tweejarig BOL- of BBL- traject

Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?

 ■ Ontwikkelingspsychologie/ 
omgangskunde

 ■ Verpleegtechnische vaardigheden
 ■ Anatomie en basiszorg/ ziekteleer
 ■ Creatieve vakken
 ■ Methodisch handelen
 ■ Beroepsspecifieke vakken, gericht 

op geestelijke gezondheidszorg, 
gehandicaptenzorg, verpleeg- en 
verzorgingshuizen, thuiszorg en 
kraamzorg

 ■ Rekenen
 ■ Nederlands
 ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 ■ Burgerschap

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Cliënten ondersteunen bij dagelijkse 
activiteiten 

 ■ Cliënten begeleiden bij emotionele 
problemen 

 ■ Bieden van zorg aan mensen, 
ongeacht hun achtergrond, geslacht 
of nationaliteit

 ■ Voorlichting en advies geven aan 
zorgvragers en hun naasten

Waar kun je o.a. werken?
 ■ Verpleeg- en verzorghuizen
 ■ Thuiszorg
 ■ Gehandicaptenzorg
 ■ Geestelijke gezondheidszorg
 ■ Kraamzorg

Verder studeren
 ■ Verpleegkundige, niveau 4
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Verpleegkundige voor volwassenen  
met vooropleiding in de zorg 

 ■ Niveau 4
 ■ BOL- of BBL-traject: je volgt leerjaar 3 en 4 van de reguliere opleiding 

Verpleegkundige. Dit betekent dat je opleiding twee jaar duurt.

Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?

 ■ Verpleegkunde in verschillende 
branches

 ■ Verpleegtechnische vaardigheden
 ■ Verpleegkundig rekenen
 ■ Nederlands
 ■ Engels
 ■ Rekenen
 ■ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 ■ Burgerschap
 ■ Juridische aspecten

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Bijdragen aan het herstel en 
begeleiden van zorgvragers

 ■ Verpleegkundige diagnoses stellen
 ■ Wondverzorging en 

medicijndistributie
 ■ Verpleeg- en begeleidingsplannen 

opstellen 
 ■ Verpleegtechnische vaardigheden 

toepassen

Waar kun je o.a. werken?
 ■ Geestelijke gezondheidszorg
 ■ Woonzorgcentrum, verpleeghuis en 

thuiszorg
 ■ Ziekenhuis

Verder studeren
 ■ Hbo Verpleegkunde
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Praktijkopleider
Een Praktijkopleider begeleidt en beoordeeld 
studenten in het praktijkgedeelte van hun opleiding.

 ■ Niveau 4
 ■ Eénjarig BBL- traject  

Algemene toelatingseisen
 ■ Mbo- diploma niveau 3 of 4
 ■ Je hebt een betaalde baan van minimaal 16 uur 

per week

Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?

 ■ Beroepsgerichte vakken
 ■ Nederlands
 ■ Engels
 ■ Rekenen
 ■ Loopbaanoriëntatie
 ■ Burgerschap

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Je begeleidt studenten
 ■ Je evalueert en beoordeelt de leertrajecten
 ■ Je houdt contact met de school van de student
 ■ Je houdt voortgangsgesprekken met studenten

Waar kun je o.a. werken?
Je gaat aan de slag bij een organisatie die mensen 
opleidt. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, waar je 
leerling verpleegkundigen begeleidt.

Verder studeren
 ■ Na deze opleiding kan je doorstromen naar een 

hbo opleiding
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Thuisbegeleider
Een Thuisbegeleider kan vraaggericht ondersteuning bieden die past bij de 
mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt en zijn verwanten. Je biedt zorg 
en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke-, lichamelijke- 
of meervoudige beperkingen. Je richt je op het hulp bieden bij het leren leven met 
de beperking en het vergroten van de zelfredzaamheid.

InnoVa
Traject InnoVa is een BBL-opleiding 
die beroeps- en competentiegericht 
is ontwikkeld in samenwerking met 
Vanboeijen en Cosis. De docenten 
verbonden aan dit traject hebben 
interne trainingen binnen het 
werkveld gevolgd.

 ■ Niveau 4
 ■ Driejarig BBL- traject (InnoVa) 

Algemene toelatingseisen
 ■ Havo met overgangsbewijs naar 

leerjaar 4
 ■ Mbo- diploma niveau 3
 ■ Je hebt een betaalde baan van 

minimaal 16 uur per week in de 
gehandicaptenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg, specifieke 
doelgroepen of pedagogisch werk.

Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?
Je wordt zoveel mogelijk opgeleid in de 
dagelijkse praktijk. Het leren op school 
is ondersteunend aan het leren in de 
beroepspraktijk. Je richt je op het eigen 
maken van kerntaken, werkprocessen 
en competenties die voor de 
beroepsuitoefening noodzakelijk zijn. 
Dit leerproces vindt voornamelijk 
plaats in praktijksituaties. Je bent 
zelf verantwoordelijk voor je (eigen) 
leerproces.

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Je stelt ondersteuningsplannen op
 ■ Je helpt mensen weer de regie over 

hun eigen leven te nemen
 ■ Je helpt bij persoonlijke verzorging, 

het huishouden en het zelfstandig 
wonen van je cliënt

Waar kun je o.a. werken?
Je kan aan de slag bij mensen thuis via 
een zorginstelling zoals de thuiszorg.

Verder studeren
 ■ Na deze opleiding kan je 

doorstromen naar een hbo opleiding
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Agogisch Medewerker GGZ
De Agogisch Medewerker GGZ richt zich op het bieden van hulp bij het leren leven 
met een beperking en het vergroten van de zelfredzaamheid. 

 ■ Niveau 4
 ■ Driejarig BBL- traject (InnoVa) 

InnoVa
Traject InnoVa is een BBL-opleiding 
die beroeps- en competentiegericht 
is ontwikkeld in samenwerking met 
Vanboeijen en Cosis. De docenten 
verbonden aan dit traject hebben 
interne trainingen binnen het 
werkveld gevolgd.

Algemene toelatingseisen
 ■ Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte 

leerweg, gemengde leerweg of 
theoretische leerweg

 ■ Havo met overgangsbewijs naar 
leerjaar 4

 ■ Mbo- diploma niveau 3
 ■ Je hebt een betaalde baan van 

minimaal 16 uur per week in de 
geestelijke gezondheidszorg of 
specifieke doelgroepen.

Vakken tijdens je opleiding 
Wat ga je leren?
Je wordt zoveel mogelijk opgeleid in de 
dagelijkse praktijk. Het leren op school 
is ondersteunend aan het leren in de 
beroepspraktijk. Je richt je op het eigen 
maken van kerntaken, werkprocessen 
en competenties die voor de 
beroepsuitoefening noodzakelijk zijn. 
Dit leerproces vindt voornamelijk 
plaats in praktijksituaties. Je bent 
zelf verantwoordelijk voor je (eigen) 
leerproces.

Aan het werk 
Wat zijn jouw taken?

 ■ Ondersteunen van je cliënten
 ■ Begeleiding bij groepsactiviteiten
 ■ Ondersteunen bij wonen, 

huishouden en persoonlijke 
verzorging

Waar kun je o.a. werken?
Na de deze opleiding kan je aan 
de slag bij een instelling voor de 
geestelijke gezondheidszorg, in de 
verslavingszorg, in een instelling of 
woongroep.

Verder studeren
 ■ Na deze opleiding kan je 

doorstromen naar een hbo opleiding
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Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Wanneer je een opleiding wilt volgen in de wereld van Zorg & Welzijn ben je verplicht 
om een VOG te kunnen tonen. Deze heb je onder andere nodig om stage te mogen 
lopen. De aanvraag van de VOG wordt geregeld via school.

Hepatitisvaccinatie
Wanneer je in de zorg wilt werken ben je verplicht om je Hepatitis B vaccinatie te 
halen. In samenwerking met PreventVaccins worden de injecties op school gegeven 
(drie keer een injectie en één keer bloedafname). De kosten hiervan zijn voor rekening 
van de school, mits je op 1 oktober van je eerste leerjaar ingeschreven staat voor een 
BOL-opleiding.

Algemene informatie
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Doorstromen vmbo-mbo-hbo/werk 

BOL of BBL 
Je kunt op het mbo voor een BOL- of een BBL-opleiding kiezen.

BOL | Bij de Beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je naar school en doe je 
praktijkervaring op tijdens je stage. Stage wordt ook wel ‘beroepspraktijkvorming’ 
genoemd. Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn te 
vinden via stagemarkt.nl. 

BBL | Bij de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) combineer je werken en leren. 
Naast je baan heb je één of meerdere dagdelen in de week school. Om een 
BBL-opleiding te volgen ben je 16 jaar of ouder en werk je minimaal 16 - 20 uur 
per week bij een erkend leerbedrijf. Je gaat zelf op zoek naar een baan. Erkende 
leerbedrijven kun je vinden via leerbanenmarkt.nl.

Kosten 
Ben je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder en volg je een BOL-opleiding? Dan 
betaal je lesgeld aan DUO. Voor schooljaar 2020-2021 is het lesgeld vastgesteld op 
€ 1.202,-. Alle informatie over lesgeld, studiefinanciering en leningen vind je op duo.
nl/particulier.

Wat erna?

Hbo/Werk

MBO niveau 3 of 4 / 
werk

Vmbo

Theoretische leerweg
Overgangsbewijs Havo 

3 naar 4

Gemengde leerweg

Kaderberoepsgerichte 
leerweg

Basisberoepsgerichte 
leerweg

Ongediplomeerde 
instroom

Mbo

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Gemiddelde duur mbo

Drie of vier jaar

Twee jaar

Half jaar tot één jaar
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Kies je voor een BBL-traject en ben je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder dan 
betaal je cursusgeld aan Drenthe College. De hoogte van dit bedrag verschilt per 
opleiding. Voor een niveau 1 en 2 opleiding is het cursusgeld vastgesteld op € 
250,-. Voor een niveau 3 en 4 opleiding is dit € 606,-.
Meer informatie over cursusgeld is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Naast les- en cursusgeld zijn er bijkomende kosten voor bijvoorbeeld boeken/
licenties, excursies, kleding enz. Op onze website vind je bij elke opleiding een 
indicatie van deze schoolkosten.

Aanmelden
Kies jij voor een opleiding binnen Drenthe College? Dan is het belangrijk om je aan 
te melden via drenthecollege.nl/aanmelden. Dit kan het hele jaar. Let op: 1 april is 
een belangrijke datum. Wanneer je je na die datum aanmeldt, kan het zijn dat je 
niet meer in aanmerking komt voor de opleiding van jouw eerste keuze. 

Contact 
Ons infoteam staat voor je klaar om vragen te beantwoorden. Ze zijn bereikbaar via 
de telefoon, mail, whatsapp of via het contactformulier op drenthecollege.nl/contact.

Bel ons (gratis)
0800 - 88 12345

WhatsApp
06 3022 9732

Stuur een mail
info@drenthecollege.nl
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Locatie Assen september 2020

DC helpt je kiezen!

Ontdekken1
STAP

OPEN HUIS | Ontdek DC!
5 november 2020
16.00 - 21.00 uur

Onderwijsbeurs Zwolle  2 - 3 oktober 2020

Ervaren2
STAP

23 - 27  november 2020

7 - 11 december 2020

11 - 15  januari 2021

15 -  19 e uari  2021

28 januari 2021  
16.00 - 21.00 uur

8 -  12 maart  2021
22 -  26 maart  2021

Meelopen voor 3e jaars

Kom meelopen

Kom meelopen

Kom meelopen

OPEN HUIS | Ervaar DC!

Kom meelopen

bf r

Kiezen 

Last-Minute 
Studiekeuze | Kies DC! 

Super Last-Minute 
Studiekeuze | Kies DC!

17 juni 2021  
17.00 - 19.00 uur

11 maart 2021  
16.00 - 20.00 uur

3
STAP

Online 
Studiekeuze
Check onze site 

voor mogelijkheden 
en de beroepskeuzetest

Meelopen Keuze 
gemaakt

Je kan je het hele jaar 
aanmelden via 

drenthecollege.nl

 Assen en Emmen: 
Meld je aan via bezoekmbo.nl

Meppel: 
Meld je aan via meelopenmbo.nl

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

MRT

APR

JUN

FEB


