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Jouw toekomst?
Kinderen vormen de samenleving van de toekomst zegt men.
Het opvoeden en begeleiden van kinderen is daarom een
belangrijke taak. Je werkt met groepen en bent samen met
ouders en collega’s verantwoordelijk voor een stabiele
ontwikkeling. Je voert je werk uit in kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen, kindercentra

en de buitenschoolse opvang. Jij bent sociaal,
oplossingsgericht en je werkt graag samen. Je bent creatief en
speelt in op de ontwikkeling van kinderen. Je biedt veiligheid
en geborgenheid. Daarnaast ben je geïnteresseerd in kinderen
uit alle lagen van de bevolking en durf jij een voorbeeldrol te
vervullen.

De opleiding
Het eerste jaar van de opleiding is een gemeenschappelijk
basisjaar met studenten van de studierichting
Maatschappelijke Zorg 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. Vooropleidingseisen: Een
vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of
theoretische leerweg. Ook kun je deze opleiding volgen het
een diploma op niveau 2.

Vervolgstudies
Bij 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 een niveau 4 opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Onderwijsassistent.
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