INFORMATIE over de opleiding
Medewerker Maatschappelijke Zorg
(niveau 3 en niveau 4)

Inleiding
In deze folder vind je informatie over de verschillende
opleidingen binnen de richting maatschappelijke zorg
niveau 3 en 4.
Naast praktische zaken zoals duur en vormgeving van
de opleiding, vind je ook informatie over stagelopen,
inhoud van de lessen en waar je kunt werken na het
behalen van je diploma.
Als medewerker maatschappelijke zorg begeleid je
(groepen) volwassenen (bijvoorbeeld mensen met
een lichamelijke/verstandelijke beperking of ouderen)
bij het wonen, werken en leven. Je levert dus een
belangrijke bijdrage aan een vertrouwde, veilige en
stimulerende leefomgeving. Ook weet je om te gaan
met heel verschillende hulpvragen en wensen van
cliënten, waarbij je ieders achtergrond en cultuur
respecteert. Je werkt natuurlijk in de eerste plaats
met cliënten, maar je hebt ook te maken met hun
ouders, familie, sociale netwerken, formele en
wettelijke vertegenwoordigers. Het is belangrijk dat
je geduldig en flexibel bent, goed kunt luisteren en
samenwerken en dat je aandacht en begrip kunt
tonen.
Welke opleidingen?
De richting Maatschappelijke zorg biedt de volgende
opleidingen:

Begeleider gehandicaptenzorg niveau 3
Als begeleider gehandicaptenzorg begeleid je cliënten
van alle leeftijden met een lichamelijke, verstandelijke
of zintuiglijke beperking bij zaken op het gebied van
wonen, dagbesteding en/of vrije tijd.
Begeleider specifieke doelgroepen niveau 3
Als begeleider specifieke doelgroepen ondersteun je
volwassenen bij dagbesteding en wonen. Binnen de
opleiding op niveau 3 ligt de nadruk op
ondersteunende werkzaamheden voor ouderen.
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
niveau 4:
Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg begeleid
je cliënten van alle leeftijden met een lichamelijke,
verstandelijke of zintuiglijke beperking. Ook kun je te
maken krijgen met cliënten met een meervoudige
beperking en cliënten met een combinatie van
psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen.
Daarnaast ondersteun je het sociale systeem van de
cliënt en stel je ondersteuningsplannen op.
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
niveau 4:
Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
begeleid je cliënten van 18 jaar of ouder met
psychogeriatrische, psychiatrische, psychosociale of
gedragsproblemen. Als persoonlijk begeleider
specifieke doelgroepen kun je ook ondersteuning
bieden aan mensen die bijvoorbeeld gevlucht zijn uit
hun eigen land, op straat leven of verslaafd zijn.
Thuisbegeleider niveau 4:
Als thuisbegeleider werk je vaak zelfstandig, gericht
op de individuele cliënt en hun naaste betrokkenen. Je
werkt bijvoorbeeld met mensen met psychische
problemen of beginnend dementerende ouderen. De
ondersteuning is gericht op persoonlijke verzorging,
het vergroten van het netwerk, ondersteuning bij de
opvoeding en/of het huishouden.
BBL : Alle opleidingen bieden wij ook aan als BBLvariant (= werken en leren).

Let op: hiervoor is het een vereiste dat je een
werkgever hebt. Er is een aparte informatiefolder
beschikbaar voor BBL-opleidingen.
Samenwerkingsverbanden
Het ROC Kop van Noord-Holland heeft
samenwerkingsverbanden met verschillende
organisaties. Voorbeelden hiervan zijn:
- s’ Heerenloo
- GGZ NHN
- Esdégé Reigersdael
- De Omring
- De Waerden
- Zorggroep Tellus
- Stichting Vrijwaard
- Vluchtelingenwerk Den Helder
Opleidingsstructuur
De opleiding duurt 3 jaar en bestaat uit een basisjaar,
profieldeel en keuzedelen.
In de loop van leerjaar 2 ga je je profieldeel
(specialisatie) kiezen.
Het eerste jaar van de opleiding is het basisjaar.
Hierin doe je algemene vaardigheden op die
belangrijk zijn voor het beroep. Denk hierbij aan
algemene vakken zoals rekenen, Nederlands, Engels
(alleen niveau 4), burgerschap, studievaardigheden,
praktijklessen en lessen beeldend muzisch creatief
(BMC). Ook doe je kennis en vaardigheden op die
belangrijk zijn voor de doelgroepen binnen de
richting maatschappelijke zorg. Bijvoorbeeld lessen
over communiceren met de doelgroep en
ontwikkelingspsychologie.
Na het basisjaar ga je naar leerjaar 2 en vervolgens
leerjaar 3. Hier verwerf je specifieke kennis die je
nodig hebt voor het profieldeel wat je hebt gekozen
(begeleider gehandicaptenzorg/begeleider specifieke
doelgroepen/persoonlijk begeleider

gehandicaptenzorg/persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen/thuisbegeleider). Je krijgt bijvoorbeeld
les over hoe je de ontwikkeling van verschillende
doelgroepen kan stimuleren door middel van
activiteiten; op welke manier je de cliënt kunt
begeleiden; hoe je om gaat met ziektebeelden en met
afwijkend gedrag en hoe je cliënten met een
beperking optimaal kunt opvangen en begeleiden.
Daarnaast is er ook aandacht voor het leren
samenwerken met collega’s, ouders en het
coördineren en uitvoeren van beleidsmatige taken.
In het tweede deel van leerjaar 2 wordt er ook
gestart met keuzedelen.
Keuzedelen
Keuzedelen geven extra verdieping op bepaalde
onderwerpen.
Met een keuzedeel kies je zelf hoe je een stukje van je
opleiding invult. Een keuzedeel kan gericht zijn op het
beroep waarvoor je de opleiding volgt, maar ook
bijvoorbeeld op een vervolgopleiding die je wilt gaan
doen na het MBO.
Stage
Ieder leerjaar loop je stage. In leerjaar 1 en 2 is dat
20 weken (16 uur per week) en in leerjaar 3 is dat 40
weken (16 uur per week).
De lessen
Je bent waarschijnlijk ook nieuwsgierig wat je kunt
verwachten van de lessen. De lessen zijn interactief.
Je hebt een actieve rol tijdens de lessen. De docenten
streven ernaar een goede balans te vinden tussen
uitleggen en vertellen en actieve werkvormen. Je bent
dus zelden een hele les alleen maar aan het luisteren.
Je gaat vaak zelfstandig of in groepjes aan de slag met
(creatieve) opdrachten. Je rondt de lessen af via een
toets, project of een eindopdracht die je soms ook in

de praktijk uitvoert met een doelgroep. Ook komt
het voor dat je met je klas en de docent een kijkje
gaat nemen in de praktijk als aansluiting op een
onderwerp wat in de les is behandeld. Denk hierbij
aan het bezoeken van een zorginstelling voor mensen
met een verstandelijke beperking of een instelling
voor mensen met psychische problematiek. Rond de
verschillende onderwerpen zijn excursies mogelijk.
Lessen en corona
Op dit moment zijn door de coronamaatregelen de
lessen grotendeels online.
Studieloopbaanbegeleiding
Tijdens je opleiding heb je iedere week
begeleidingsuren (studieloopbaanbegeleiding SLB).
Tijdens deze uren zie je jouw coach en bespreek je je
persoonlijke ontwikkeling. Als je extra ondersteuning
nodig hebt ga je samen met je coach bespreken wat
er mogelijk is en ondernemen jullie samen actie zodat
dit gerealiseerd wordt. Daarnaast is er ook aandacht
voor het groepsproces en worden er activiteiten
gedaan met de gehele groep. Het is namelijk ook
belangrijk dat je je fijn voelt in de groep waarin je zit.
We streven ernaar dat je tijdens de gehele opleiding
dezelfde coach houdt zodat je een vertrouwensband
kunt opbouwen.
Kenmerken van het ROC kop van Noord
Holland
Het ROC kop van Noord Holland heeft een
kleinschalige organisatievorm. Dit betekent dat het
geen grote school is. Het voordeel hiervan is dat je
vrijwel alle docenten kent die lesgeven op jouw
opleiding. Het is dus heel persoonlijk. Ook is de
school zelf overzichtelijk, zodat je je leeromgeving
snel leert kennen. Veel studenten ervaren dit als
prettig. Het onderwijs is van goede kwaliteit en
wordt gegeven door betrokken docenten. Je wordt

optimaal voorbereid op het toekomstige beroep of
een eventuele vervolgopleiding die je wilt gaan doen.
Inschrijving en toelatingseisen
Enthousiast geworden? Schrijf je dan in zodra je zeker
bent van je keuze. Het is belangrijk dat je
gemotiveerd bent om deze opleiding te gaan volgen
en er wordt een professionele leerhouding van je
verwacht.
Kijk voor meer informatie over inschrijving, kosten
en toelatingsvoorwaarden op onze website.
www.rockopnh.nl
Welke vervolgopleiding is mogelijk na het
behalen van je diploma?
Na het behalen van een diploma niveau 3, kun je
doorstromen naar niveau 4.
Als je een diploma hebt behaald op niveau 4, kun je
doorstromen naar het HBO. Enkele HBOopleidingen die goed aansluiten zijn: HBO Pedagogiek
en HBO Social Work.
Heb je nog vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Mevrouw R. Koster, telefonisch bereikbaar op (0223)
611200. E-mailen kan natuurlijk ook.
rakoster@rockopnh.nl

