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Opleidingsinformatie
Waar kun je uit kiezen?

Zorg & Welzijn bestaat uit twee sectoren met
eigen opleidingen.
In de sector Zorg kun je kiezen uit
deze opleidingen:
Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)*
*Deze opleiding is er in verschillende varianten,
zie voor informatie brochure Dienstverlening.

Verzorgende IG (niveau 3)
Verpleegkundige (niveau 4)
In de sector Welzijn kun je kiezen uit drie richtingen en bijbehorende
opleidingen:
Maatschappelijke Zorg:
Gehandicaptenzorg
Specifieke Doelgroepen
Sociaal Werk:
Sociaal Werker
Pedagogisch Werk:
Pedagogisch Werk
Onderwijsassistent

Verschillende leerwegen

Er zijn verschillende manieren van opleiden binnen Zorg & Welzijn.
De verschillende manieren komen hieronder in het algemeen naar voren.

Leerweg BOL

Kies je voor de BOL, dan wordt vooral je opleiding op school vormgegeven
met daarnaast uren in de praktijk op je stage. De toelatingseisen staan bij de
algemene informatie achterin de brochure beschreven.

Leerweg BBL

Bij de BBL ben je vooral aan het werk in de praktijk als medewerker van een
organisatie/school. Daarnaast ga je wekelijks een dag naar school voor de
theorie en krijg je ondersteuning om je werk als BBL’er goed te doen.
Er zijn 2 variaties hierin:
Variatie 1: je start direct na het vmbo in een BBL-opleiding;
Variatie 2: je stapt halverwege de BOL-opleiding over naar de BBLopleiding.

Leerweg sprint

De sprintopleiding geldt alleen voor de opleidingen van sector Welzijn.
Bij de sprintopleiding volg je qua inhoud de BOL-opleiding maar gaan we er
vanuit dat je sneller door de theorie heen kunt door je vooropleiding en
kennisniveau. Deze opleiding is verkort van 3 jaar naar 2 jaar. Hiervoor heb je
een havo-diploma nodig of 1 jaar hbo hebben gevolgd. Als je gezakt bent voor
de havo kun je deze vorm bespreekbaar maken.
Hieronder volgt per sector specifieke opleidingsinformatie en geven we een
beeld van de werkvelden.
Zo willen wij jou helpen bij het maken van een keuze!

Opleidingsinformatie Zorg
Bij de sector Gezondheidszorg kun je kiezen uit deze opleidingen:
• Verzorgende IG (niveau 3)
• Verpleegkundige (niveau 4)

Verzorgende IG

Niveau 3, BOL, drie jaar
Ben jij iemand die geeft om een ander? Die graag wil zorgen voor mensen die
niet helemaal voor zichzelf kunnen zorgen? Dan is de opleiding Verzorgende
IG misschien wel iets voor je.
Als verzorgende IG doe je verschillende werkzaamheden. Denk hierbij aan
het verlenen van verzorgende taken als wassen, aankleden, medicijnzorg en
diverse verpleegtechnische handelingen. Daarnaast en je ook bezig om samen
met de hulpvrager te kijken naar een zinvolle dagbesteding. Je organiseert
activiteiten en begeleidt de hulpvrager hier ook bij.
Je leert bij deze opleiding ook om oog te hebben voor de sociale omgeving
van de cliënt. Denk hierbij aan de kinderen, ouders, buren of vrienden van de
hulpvrager. Ook daar heb je als verzorgende een taak in. Verder merk je dat de
zorg behoorlijk veranderd is en er steeds meer technologische hulpmiddelen
komen. We hopen je hier op school mee te leren werken.

Werkvelden

Verpleeghuis en thuiszorg: Bij verpleeghuis en thuiszorg verleen je de zorg
die de cliënt nodig heeft in de instelling of bij hem of haar thuis. Deze zorg is
heel verschillend per hulpvrager. Bij de ene zorgvrager help je met wassen en
aankleden, bij de ander trek je alleen steunkousen aan of geef je medicijnen.
De doelgroep in de thuiszorg is divers: van kinderen met een beperking of een
chronische ziekte, tot ouderen die heel erg ziek kunnen zijn.
De zorg is sterk in ontwikkeling door de vergrijzing en doordat mensen langer
thuis blijven wonen. Daarom zijn er in de toekomst veel verzorgenden IG
nodig. De verzorgende IG stemt de zorg af samen met de cliënt en zijn
omgeving (familie, kennissen, buren). Ook draagt de verzorgende IG mede
zorg voor een goede dagbesteding van de zorgvrager of de groep zorgvragers.
Gehandicaptenzorg: Het werk in de gehandicaptenzorg is heel divers.
Naast het verlenen van persoonlijke verzorging ben je ook bezig met het
begeleiden van de cliënten tijdens hun dagbesteding. De cliënten kunnen een
lichamelijk handicap en/of een verstandelijke beperking hebben. Afhankelijk
van de doelgroep verleen je zorg of begeleiding.
Zo zal op een groep met cliënten met een hoog niveau het accent liggen op
begeleiden, terwijl bij een groep met veel lichamelijke beperkingen de nadruk
zal liggen op verzorging.
Geestelijke gezondheidszorg: Hierbij ben je aan het werk met cliënten die
een psychische ziekte/beperking hebben. Deze zorg kan deels lichamelijk zijn,
maar voor een groot deel ben je bezig met het begeleiden van cliënten.
Kraamzorg: In de kraamzorg verleen je de zorg voor moeder en kind tijdens
de bevalling en kraamtijd. Ook verricht je diverse huishoudelijke taken en geef
je veel voorlichting over bijvoorbeeld borstvoeding en de verzorging van de
baby.

Verzorgende IG (niveau 3 – BBL)

Naast de beroepsopleidende leerweg (BOL) tot Verzorgende IG hebben we ook
verschillende varianten voor doeners. Zowel voor jongere doeners die liever
werken dan in de schoolbanken zitten, als voor volwassenen die graag hun
diploma opwaarderen of een nieuwe weg willen inslaan. De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is dan een prima route. Het is ook mogelijk om
aan het eind van het cursusjaar van de BOL-opleiding over te stappen naar
BBL of andersom. We hebben drie BBL-opleidingen tot Verzorgende IG:

1. Verzorgende IG
BBL, drie jaar

Als je deze opleiding wilt volgen, heb je een leerwerkovereenkomst nodig met
een erkend leerbedrijf die past bij de opleiding. Je doet op je werkplek veel
praktijkervaring op. Natuurlijk gooien we je niet gelijk in het diepe: je gaat bij
de start van je opleiding in leerjaar 1 eerst vier weken naar school. Daarna ben
je vier dagen op je werk en ga je een dag per week naar school. Daar kun je al
je vragen stellen, ervaringen uitwisselen én veel leren!

2. Verzorgende IG
Maatwerk, een jaar

Op deze maatwerkopleiding van Verzorgende IG ben je welkom als je
verzorgende, gezinsverzorgende, verzorgende C, kraamverzorgster of
ziekenverzorgende bent en je graag je diploma wilt upgraden. Ook als je een
diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg hebt, kun je je aanmelden: je
doet dan enkele onderdelen extra. Je gaat gemiddeld 12 tot 15 dagen in een
jaar naar school. In je werk worden de examens afgenomen. Het is dé manier
om je kennis en vaardigheden uit te breiden!

3. Verzorgende IG

Maatwerk (volwassenvariant) – twee jaar
Ben je 21 jaar of ouder? Heb je altijd al gedroomd van een baan in de zorg,
maar kwam het er niet van? Of heb je lang getwijfeld om je te laten
omscholen? Dan heb je nu de kans om die twijfel om te zetten in daden: start
met de opleiding Verzorgende IG – volwassenvariant. Na twee jaar heb je je
diploma op zak! We besteden anders aandacht aan vorming en gaan ervan uit
dat je bepaalde basisvaardigheden al bezit. Bij de start van de opleiding ga
je gedurende de eerste tien weken twee dagen per week naar school. Daarna
een dag per week. De rest van de week werk je als leerling-werknemer voor
minimaal zestien uur per week in de praktijk.

Verpleegkunde

Verpleegkundige BOL
Niveau 4, vier jaar

Heb jij oog en hart voor je medemens? Voel je je betrokken op de ander?
Ben je flexibel en heb je verantwoordelijkheidsgevoel? Kun je omgaan met
onverwachte situaties? Vind je het interessant om steeds weer dingen bij te
leren in je vak? Dan is de opleiding tot verpleegkundige iets voor jou.
Je verleent zorg aan mensen in een revalidatiecentrum of een ziekenhuis.
Aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Aan ouderen
of mensen met een psychiatrische ziekte. In je werk zie je wat de ander nodig
heeft. Je coördineert de zorg en kunt omgaan met de patiënt en zijn of haar
sociale netwerk. In allerlei situaties werk je nauwkeurig en kun je met stress
omgaan. Ook in noodsituaties handel je adequaat.
Je vindt het een uitdaging dat je werk elke dag anders is en dat ook de
technische) ontwikkelingen in de zorg niet stilstaan. Als verpleegkundige kies
je voor een mooi én dynamisch beroep waarin je kunt blijven groeien.

Werkvelden

Verpleeghuis en thuiszorg: Als verpleegkundige help je bij de
lichamelijke verzorging van de cliënt, bij het aankleden, het eten. Je houdt de
gezondheidssituatie van patiënten in de gaten, verzorgt wonden en
observeert het gedrag van zorgvragers als zij bijvoorbeeld door dementie de
dingen niet meer aan kunnen geven. In stressvolle situaties weet jij je kalmte
te bewaren. Je onderhoudt contacten met andere disciplines, zoals de arts en
fysiotherapeut en bent aanspreekpunt voor de familie.
Je doet ook verpleegkundige dienst. Daarbij wordt van jou gevraagd om in
complexere situaties te assisteren. Omdat veel ouderen langer thuis blijven
wonen, zijn er ook verpleegkundigen in de thuiszorg nodig.
Als verpleegkundige doe je veel verschillende dingen. Je helpt met de
persoonlijke zorg, je geeft medicatie, verzorgt wonden, je stimuleert de
zelfstandigheid van de zorgvrager. Ook heb je contact met de familie of
mantelzorgers.

Klinische zorg: Bij dit werkveld moet je denken aan een plek in het
ziekenhuis. Je werkt als verpleegkundige op een bepaalde afdeling.
Je verleent zorg aan de patiënten volgens een zorgplan. Je houdt de
gezondheidstoestand van de patiënten nauwlettend in de gaten en waarschuwt andere hulpverleners als de situatie verslechtert. Je schrikt niet terug
voor de hectiek van een afdeling en bent bereid om bij je kennis te vergroten.
Gehandicaptenzorg: Als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg werk je
met mensen die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben.
Jij biedt zorg en ondersteuning die aansluit bij de mogelijkheden van de
zorgvrager. Je kijkt wat deze precies nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan het
observeren of de medicijnen helpen of het inschatten welke lichaamshouding
het beste is voor de zorgvrager. Je bouwt een vertrouwensband met de
zorgvrager op waardoor je hem of haar zo goed mogelijk kunt helpen.
Je probeert de zorgvrager te begrijpen. Ook onderhoud je contact met de
familie, de fysiotherapeut, de arts of andere disciplines.
Geestelijke gezondheidszorg: Hierbij ben je aan het werk met cliënten die
een psychische ziekte/beperking hebben. Dit kan tot uiting komen in
lichamelijke of psychische reacties, of in het onvermogen om sociaal te
kunnen functioneren. De zorg voor deze mensen kan deels lichamelijk zijn,
maar voor een groot deel ben je bezig met het begeleiden van cliënten.

Verschil tussen een verpleegkundige en een verzorgende IG

Ook al zijn de toelatingseisen voor beide opleidingen vergelijkbaar, toch
worden van een verpleegkundige andere dingen gevraagd dan van een
verzorgende. Wat is het verschil? Iemand die voor de opleiding tot
verpleegkundige kiest, moet zich de lesstof vrij snel eigen kunnen maken, ziet
de samenhang tussen theorie en praktijk, schakelt in complexe situatie, kan
omgaan met hectiek en is in staat om werkdruk goed te hanteren.
Past dit bij jou? Dan kun je voor de opleiding tot verpleegkundige gaan!

Verpleegkundige BBL
Niveau 4 – twee jaar

Als je begint aan de opleiding mbo-verpleegkundige volg je die in de
BOL-variant. Dat houdt in dat je naar school gaat en regelmatig stage loopt.
Als je leerjaar 2 goed afgerond hebt, kun je kiezen: je gaat verder met de
BOL-variant of kiest de BBL-route. Voor wie is de BBL-route geschikt?
Ben jij het na twee jaar BOL-verpleegkunde helemaal zat in de schoolbanken
en wil je het liefst in de praktijk aan de slag? Ben je een echte doener?
Dan is deze opleiding misschien iets voor jou. Je moet dan wel leerjaar 2 van
de BOL-opleiding goed afgerond hebben. Om de BBL-variant te kunnen doen,
solliciteer je zelf bij een instelling voor een leer-werkplaats. Als BBL-student
ben je in dienst van een instelling en volg je daarnaast minimaal een dag per
week onderwijs bij het Hoornbeeck College.
Ook voor mensen die het diploma Verzorgende IG of een gelijkwaardig
diploma hebben, staat deze opleiding open. Je moet dan wel eerst een
zogenaamde premodule volgen via een e-learning. Daardoor kun je een
goede start maken met je opleiding in leerjaar 3. Je zorgt zelf voor een goede
leer-werkplek bij een erkende leerinstelling, die bij de opleiding past.

Zien we jou
volgend
jaar?

Opleidingsinformatie Welzijn

In de sector Welzijn kun je kiezen uit drie richtingen en bijbehorende
opleidingen:
Maatschappelijke Zorg:
Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg (niveau 4)
Begeleider Maatschappelijke Zorg (niveau 3)
Sociaal Werk:
Sociaal Werker
Pedagogisch Werk:
Pedagogisch Werk
Onderwijsassistent

Basisjaar

Genoeg keuze dus door de vele uitstroomprofielen van de opleiding. Dit kan
het kiezen makkelijk of juist moeilijk maken.Dat is de reden waarom we bij
Welzijn de eerste twee lesperiodes kennismaken met alle doelgroepen en
werkvelden. Het kan dan zijn dat je in je keuze bevestigd wordt of dat je juist
meer wilt verdiepen in een andere doelgroep. In de derde lesperiode kies je
voor een stageplek van jouw keuze. Aan het einde van je stage maak je je
keuze of je Maatschappelijke Zorg, Sociaal Werk of Pedagogisch Werk wilt
gaan doen.

Maatschappelijke Zorg

Binnen maatschappelijke zorg kan je werken met verschillende doelgroepen.
Hieronder volgt voor iedere doelgroep een korte toelichting:

Specifieke doelgroepen

Zeggen de woorden psychosociale problemen, ondersteuning bieden en maatschappelijke opvang jou iets? Gaat je hart hier sneller van kloppen? Bij deze
opleiding hoort het woord ‘uitdaging’. Denk eens aan die cliënt met een licht
verstandelijke beperking die moeite heeft met zijn bed regelmatig te verschonen, een cliënt met psychiatrische problemen die geen dagstructuur heeft of
iemand die goed in tuinieren is, maar door een verslaving zich eenzaam en
lusteloos voelt. Jij geeft hen richting in wonen, werken en vrije tijd!
Verschillende doelgroepen behoren bij jouw opleiding. Mensen met een (licht)
verstandelijke beperking met meerdere problematieken, ouderen, mensen
met een verslaving, cliënten die een psychiatrische beperking hebben of
mensen die het laatste deel van hun gevangenisstraf bij jou op de instelling
mogen doorbrengen om weer te wennen aan de maatschappij. Mogelijkheden
genoeg voor jou om als begeleider ondersteuning te bieden aan jouw doelgroep. Je biedt ondersteuning aan mensen die moeite hebben om staande
te blijven in de maatschappij. Zij hebben regelmatig veranderend gedrag en
stoornissen, die het (dagelijks) leven lastig maken. In de instelling waar je
werkt op wonen of dagbesteding ga je samen met de cliënt aan de slag met
doelen van het ondersteuningsplan, zodat zij op een goede manier met zichzelf en hun problematiek leren om te gaan en deelnemen aan de maatschappij. Ook motiveer je hen om mee te doen aan activiteiten, ook als een cliënt
moeilijk opstart met de activiteiten of de activiteit niet begrijpt. Een gesprek
met jou als begeleider kan dan helpend zijn.

Gehandicaptenzorg

Houd je van mensen door hen te ondersteunen? Houd je van sfeer brengen
op een woongroep omdat dit voor de cliënten hun thuis is? Cliënten met een
verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking bied je
ondersteuning op allerlei gebieden. Je leert ze de werking van de wasmachine, praten met een cliënt die boos is, samen koffiezetten of een spelletje
doen. Ook ben je bezig met verschillende vormen van dagbesteding, Samen
een houten vogelhuisje maken, zeep maken, bedrijven helpen met inpakwerk
of een taart bakken met een groep die rolstoelgebonden is. Wil je de pittige
doelgroepen met flinke discussies en probeer je de cliënt zo te begeleiden
dat agressie zo min mogelijk voorkomt? Of heb je een beeld voor ogen van
mensen die bij allerlei dagelijkse bezigheden geholpen moeten worden? Ben
je blij met die glimlach, of met die cliënt die geniet van een voetenbadje met
muziek? Dan past de opleiding Maatschappelijke Zorg bij jou!

Opleidingen maatschappelijke zorg

De opleidingen in de maatschappelijke zorg (specifieke doelgroepen of
gehandicaptenzorg) kan je in de BOL en BBL variant doen. Iedereen start in
het basisjaar met de BOL variant. Na de stage in het tweede leerjaar is er de
mogelijkheid om over te stappen naar de BBL variant.
Deze opleiding kan je zowel op niveau 3 als niveau 4 volgen. Als begeleider
niveau 3 houd je van het werken met mensen, individueel en in de groep. Je
geniet vooral van het directe contact met de cliënt. Je gaat graag praktisch
aan het werk. Plan jou maar in voor de diensten op de groep. Wel denk je mee
in de begeleiding en doelen en rapporteer je natuurlijk elke dag wat je hebt
geobserveerd en wat belangrijk is voor de begeleiding van de cliënt.
Als persoonlijk begeleider niveau 4 leer je hoe je met de cliënt een
ondersteuningsplan schrijft, je motiveert hen om hun eigen kracht te
versterken en deel te nemen aan de maatschappij. Je hebt daarin ook als
teamlid een verantwoordelijke taak en houdt ervan om mensen mee te
krijgen. Ook ondersteun je naastbetrokkenen in de omgang met de cliënt.
Binnen je werk heb je een coördinerende rol en dit past ook bij jou!

Special - Gildetraject gehandicaptenzorg, 3e leerjaar

We hebben een samenwerkingsverband met instelling Kroonheim rond een
traject Gildeleren. Studenten uit de locaties Apeldoorn, Amersfoort en Kampen
kunnen na 2 jaar BOL kiezen voor een jaar stagelopen op Kroonheim met een
dag school op de instelling, verzorgd door Hoornbeeck College Apeldoorn.
Zo doe je veel ervaring op vanuit de werkvloer en word je begeleidt door
docenten en praktijkbegeleiders vanuit school en de instelling. Speciaal traject
in de gehandicaptenzorg voor studenten die in het 3e jaar van hun opleiding
meer in de praktijk werkzaam willen zijn.

Sociaal Werk

Sociaal Werk op niveau 4. Een relatief nieuwe studie op het mbo, waarbij
een aantal kenmerken horen. Lees je verder om te kijken of dit bij jou past
qua werk? Jij houdt van de diversiteit van de samenleving en bent een echte
verbinder! Als sociaal werker ondersteun jij mensen bij het functioneren in de
samenleving en in hun eigen leefomgeving. Dat betekent dat je activiteiten
opzet in een wijk of buurthuis, je geeft trainingen over sociale vaardigheden,
gezonde leefstijl en je zet bewegingsprogramma’s op. Wat dacht je van een
sportieve activiteit in de wijk voor jongeren, die anders overlast bezorgen?
Of die moeder met veel zorgen in het gezin en rond financiën, die jij weer wat
hoop weet te geven, omdat je samen met haar vragen en doelen aan het werk

gaat? Je staat midden in de maatschappij en je bent de ogen en oren van de
buurt. Tijdens de opleiding Sociaal Werker leer je hoe je werkt met groepen en
individuen, hoe je ze ondersteunt bij financiële zaken, psychische en
lichamelijke klachten en ga je bijvoorbeeld samen op zoek naar werk of een
opleiding. Je hebt oog voor de kwetsbare mensen in de samenleving.

Opleiding Sociaal Werk

De opleiding Sociaal Werker kan je in de BOL en BBL variant doen. Iedereen
start in het basisjaar met de BOL variant. Na de stage in het tweede leerjaar is
er de mogelijkheid om over te stappen naar de BBL variant.
Deze opleiding kan je op niveau 4 volgen. Je organiseert activiteiten en bouwt
sociale relaties en netwerken op. Ook betekent het diploma op niveau 4 dat
je wat meer verantwoordelijke taken op je kunt nemen en ook projecten kunt
coördineren. Doelgericht werken en gestructureerd je werk of plannen
opzetten vind je belangrijk. Dit alles omdat je een mensenmens bent en je
graag iemand weer een zinvolle bijdrage aan de maatschappij wilt geven.

Pedagogisch Werk

Jij houdt van kinderen en kinderen houden van jou! Je weet misschien al jaren
dat je met kinderen wilt gaan werken. Nu is het tijd voor de studie
Pedagogisch Werk.
Wat leer je onder andere in je studie? Je leert hoe je
dagelijkse opvang biedt aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar.
Je organiseert leuke en nuttige activiteiten die passen bij hun leeftijd – zo
draag je bij aan hun ontwikkeling. Je maakt op je opleiding knutselwerkjes, je
bedenkt gymlessen en maakt boek met kinderliedjes. Misschien word je wel
blijer van de lessen over de verzorging en lichaamstaal van baby’s. Kinderen
met gedragsproblemen, kinderen met een beperking of die chronisch ziek zijn,
ook dat komt in de lessen voorbij. Hoe lees je goed een boek voor? Waar let
je op als je een gesprekje met een kind van 4 jaar hebt? Kortom, er wacht een
veelzijdige opleiding, omdat het werk in de kinderopvang veel biedt en veel
vraagt. Maar gaan voor het kind, dat past bij jou!

Opleidingen Pedagogisch Werk
De opleidingen in Pedagogisch Werk kan je
in de BOL en BBL variant doen. Iedereen start
in het basisjaar met de BOL variant.
Na de stage in het tweede leerjaar is er de
mogelijkheid om over te stappen naar de
BBL-variant. Hieronder volgen de 4
opleidingsmogelijkheden:

Pedagogisch Medewerker,
niveau 3

Kinderen zijn bij jou op hun plek, je geniet van
hun blije lach als ze jou weer zien!
De dag kan beginnen... kringgesprek leiden,
knutselen, gezond fruit eten, een liedje zingen terwijl
we de poppenhoek weer opruimen. Oh, wacht, een kindje moet
verschoond worden, dat doe jij wel even. In het bos naast het kinderdagverblijf
of peuterspeelzaal ren je even later met de kinderen mee naar de grootste
boom. Wie is het eerste? Oei, hoe zal ik reageren op de vraag van een kind?
Er is genoeg te doen op zo’n dag. Je vindt het een uitdaging om kinderen te
stimuleren in hun ontwikkeling en hebt daar creatieve ideeën voor.

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, niveau 4

Op de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker leer je de
basisvaardigheden van het beroep. Samen met collega’s en ouders werk je
aan een veilig klimaat voor de kinderen die je onder je hoede hebt. Door je
studie op niveau 4 heb je ook regelmatig oudergesprekken of kindgesprekken.
Je houdt van coördineren op de groep ten gunste van het kind, dat aan jouw
zorgen en begeleiding is toevertrouwd.

Onderwijsassistent, niveau 4

Jij denkt niet “als ik mijn diploma heb, dan hoef ik gelukkig niet meer naar
school.” Nee, want je gaat graag naar school om kinderen te begeleiden en
wat te leren! Als onderwijsassistent speel je een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van kinderen op school. Je kunt denken aan de basisschool, het
speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of je wordt onderwijsassistent op het voortgezet onderwijs in klassen waarbij leerlingen extra
ondersteuning op leren of gedrag nodig hebben. Je begeleidt ze bij vakken als

taal en rekenen, maar ook in hun gedrag en vaardigheden. Je ondersteunt de
leerkracht: denk aan lessen voorbereiden, pleinwacht lopen, werk nakijken
en activiteiten organiseren. Ook neem je taken op in de organisatie, zoals een
themaweek organiseren.

Onderwijsassistent niveau 4 (volwassentraject)

Wil je als volwassene de overstap maken naar het onderwijs of ben je toe aan
een nieuwe stap? Dan is het onderwijs misschien wel iets voor jou!
In de opleiding Onderwijsassistent leer je in te spelen op kinderen en jongeren
en hoe je juist handelt in situaties in de klas, voor de klas en met individuele
kinderen/jongeren. Soms moet je een complete les overnemen.
Geen probleem voor jou, want je bent flexibel, verantwoordelijk en werkt met
aandacht. De kinderen zien jou als een voorbeeld van de kleuter in groep 1 tot
en met de 18-jarige leerling op het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Je houdt van samenwerken met leerkrachten en andere onderwijsassistentes.
Niet voor niets ben je een belangrijke spil in de klas naast de leerkracht! Deze
opleiding is speciaal ingericht voor volwassenen (21+). De opleiding duurt 2
jaar en bestaat uit 1 dag leren en minimaal 16 uur per week werken.

Algemene informatie Zorg & Welzijn
Bij onze opleidingen in Apeldoorn willen we je graag een veilig en goed
leerklimaat bieden. Dit betekent dat je na aanmelding een algemene test
maakt (AMN-test) en een loopbaanadviesgesprek krijgt. We kijken dan of je
op de opleiding past en of je verwachtingen realistisch zijn. Je krijgt vanuit dit
gesprek een advies. Tijdens de opleiding gaan we met jou in gesprek over je
ontwikkeling, je persoonlijke doelen en bespreken we de voortgang van de
studie.

Aanmelding

Meld je je voor 1 april aan, dan heb je de garantie van een opleidingsplaats
(bij voldoende deelname). Meld je je na 1 april aan ,dan heb je een opleidingsplaats afhankelijk van de nog beschikbare plaatsen.

Duur van de opleidingen
BOL opleidingen

De BOL-opleidingen van niveau 3 en 4 duren drie jaar, die van niveau 4
Verpleegkunde duurt 4 jaar.

BBL opleidingen

Bij de BBL-opleidingen kan dit echter anders zijn, afhankelijk van het moment
waarop je de BBL-opleiding instroomt. De BBL-opleidingen variëren in lengte
van één jaar tot drie jaar.

Toelatingseisen

Wil je een opleiding volgen op niveau 3 of 4 dan heb je tenminste dit diploma
of certificaat nodig:
• niveau 3: hiervoor moet je het vmbo (kaderberoepsgerichte,
gemengde of theoretische leerweg), een mbo-opleiding niveau 2 of
havo 3 hebben afgerond.
Heb je een diploma van de basisberoepsgerichte leerweg dan kun je
alleen de opleiding doen als je een gemiddeld eindcijfer van een 7.1 of
hoger hebt én een positief advies van de mentor of decaan.
• niveau 4: hiervoor moet je het vmbo (kaderberoepsgerichte,
gemengde of theoretische leerweg), een mbo-opleiding op niveau 3 of
havo 3 hebben afgerond.
• Sprint: hiervoor moet je een havodiploma hebben afgerond.

• Maatwerktrajecten: het woord zegt het al. Hier leveren we echt
maatwerk, met name voor volwassenen, wil je weten of dit bij je past?
Informeer dan bij één van onze decanen. Voor meer informatie: zie
hieronder.
• Volwassenentrajecten: wil je weten of je in aanmerking komt voor
zo’n traject? Informeer dan bij één van de decanen. Voor 			
gegevens: zie hieronder.

Hoornbeeck Connect

Naast de genoemde opleidingen bieden wij als Hoornbeeck College Apeldoorn
nog meer scholingsmogelijkheden aan.
Kijk ook eens bij www.hoornbeeckconnect.nl/skillscentrum. Hier zijn allerlei
trainingen te vinden. Een greep uit het aanbod: verplaatsingstechnieken,
klinisch redeneren, zorgtechnologie, palliatieve zorg.

Meer informatie

Voor de opleidingen van Gezondheidszorg kun je contact opnemen met
opleidingsmanager mevr. M. Hakvoort (htm@hoornbeeck.nl) of met de decaan
mevr. C. de Looze (lzc@hoornbeeck.nl).
Voor informatie over de opleidingen van Zorg en Welzijn kun je mailen naar
dhr. J.C. van den Dool (dlj@hoornbeeck.nl) of naar de decaan mevr. E. Polinder
(pne@hoornbeeck.nl).
Zin om een dag mee te lopen? Dat kan natuurlijk ook. Zo kun je de sfeer
opsnuiven en een goede indruk van de opleiding krijgen. Mail dan naar
apeldoorn@hoornbeeck.nl voor een afspraak.

Hoornbeeck College Apeldoorn
Musschenbroekstraat 11
7316 JD Apeldoorn
085 483 8001

