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Jouw toekomst?
Psychische klachten, ouder worden, het leven binnen een
ingewikkelde maatschappij, problemen die er voor zorgen dat
mensen hun leven niet zonder steun of begeleiding kunnen
vormgeven. Sommige mensen kunnen daardoor niet
zelfstandig wonen en hebben tijdelijk of langdurige zorg en
ondersteuning nodig bij hun dagelijkse

bezigheden, hun werk en het organiseren van hun eigen
leven. Je ondersteunt mensen met beperkingen in de wijk,
een activiteitencentrum of in een instelling Jij bent sociaal,
hebt snel overzicht en kan omgaan met lastige situaties. Je
geeft je grenzen aan, bent voorkomend in de omgang, ziet
kansen en pakt deze op.

De opleiding
Het eerste jaar van de opleiding is een gemeenschappelijk
basisjaar met studenten van de studierichting Pedagogisch
Werk.en Sociale Dienstverlening. Hierin werk je vooral aan de
basisvaardigheden en kennis die nodig zijn voor het beroep en
begeleiden wij je bij je keuze voor het vervolg van de
opleiding. Binnen de gekozen opleiding Maatschappelijke
Zorg,

Pedagogisch Werk of Sociaal Werk kun je kiezen voor
verschillende profielen en niveaus. Je kunt uitstromen op
niveau 3. Vooropleidingseisen: een vmbo-diploma in de
kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of
met een bewijs van overgang naar havo-4 of vwo-4. Ook kun
je deze opleiding volgen als je een diploma op niveau 2 hebt
behaald.

Vervolgstudies
Nog niet uitgeleerd? Binnen welzijn zijn volop
doorgroeimogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld cursussen
volgen op het gebied van leidinggeven en zo een functie
krijgen waarbij je coördinerende taken hebt en invloed kunt
uitoefenen op het beleid van de instelling. Natuurlijk kun je
ook verder op

mbo-niveau. De opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 3 is
een prima basis voor een vervolg op niveau 4:
Maatschappelijke Zorg met het profiel: Persoonlijk Begeleider
Specifieke Doelgroepen, Persoonlijk Begeleider
Gehandicaptenzorg, Thuisbegeleider of een opleiding binnen
het Sociaal Werk.
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