
Kom werken  
in zorg en welzijn



Ontdek zorg en welzijn!
Of je nou met mensen wilt werken of juist met computers: in deze richting 
vind je bij elke interesse een toffe baan. Bijzonder werk waarin je echt het 
verschil maakt in iemands leven. Zorg en welzijn staan echt te springen om 
jouw praktische aanpak als echte ‘doener’. Zonder jou geen zorg.  
Heb je er bijvoorbeeld al eens aan gedacht om sociaal cultureel werker  
of ambulancechauffeur te worden? Welke richting vind je interessant?

Revalidatie
Revalidatie is gericht op oefenen, oefenen en 
nog eens oefenen. Kinderen en volwassenen 
die onder behandeling zijn, zijn door een 
ongeval, ziekte of aangeboren afwijking 
blijvend gehandicapt of zij dreigen dit te 
worden. Samen met een behandelteam help 
je patiënten het leven weer op te pakken 
zodat zij weer zoveel mogelijk kunnen 
meedoen in het gewone dagelijkse leven in 
de eigen (zo nodig aangepaste) omgeving. 
Ergo- of fysiotherapeut Verpleegkundige 
Psychomotorisch therapeut Prothese-  
en orthesemaker.

Gehandicaptenzorg
Ook mensen met beperkingen willen 
graag een leven leiden dat past bij hun 
wensen en mogelijkheden. Het doel van 
de gehandicaptenzorg is hen daarbij zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Zodat ze 
hun leven zo goed en zelfstandig mogelijk 
kunnen leiden.

Geestelijke gezondheidszorg
Behandeling, begeleiding en ondersteuning 
van mensen met psychische problemen. Hier 
ontvangen ze hulp van professionals bij het 
ordenen van hun gedachten en emoties.

Verpleeg- & Verzorgingshuis
Verpleging en verzorging van mensen die 
niet meer thuis wonen door ouderdom, 
ziekte of een handicap of moeten 
revalideren na een ongeluk of ziekte. In een 
verpleeghuis wonen mensen die langdurige 
en intensieve zorg nodig hebben.

Welzijn
Welzijnswerk zorgt dat mensen (weer) 
actief deelnemen aan de samenleving en 
hun problemen zelf aanpakken. Je kunt 
werken met jongeren, ouderen of met 
groepen mensen.

Ziekenhuizen
Voor patiënten die medisch specialistische 
zorg nodig hebben, variërend van 
spoedeisende hulp tot laboratorium, 
van polikliniek tot kinderafdeling en van 
oogheelkunde tot intensive care.

Eerstelijnszorg
Eerstelijnszorg is laagdrempelige zorg waar 
je zelf zonder verwijzing naar toe kunt gaan. 
Zoals een huisarts, tandarts of psycholoog.

Jeugdzorg
Voor een goede ontwikkeling van een  
kind is het belangrijk dat hij of zij opgroeit 
in een veilige, niet bedreigende omgeving. 
Maar soms lukt dit niet. Dan kan het 
zijn dat er jeugdhulp nodig is. Van lichte 
zorg door een gemeentelijk wijkteam of 
zwaardere zorg in een jeugdinstelling. 
Onder jeugdzorg valt heel veel. Het is het 
geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering.

Thuiszorg
Thuiszorgorganisaties leveren verpleging of 
persoonlijke en huishoudelijke verzorging 
bij mensen thuis. Mensen kunnen om 
verschillende redenen behoefte hebben 
aan thuiszorg. Bijvoorbeeld vanwege hun 
leeftijd, een ziekte of een handicap.

Overig
Naast bovengenoemde richtingen zijn er nog 
andere richtingen binnen zorg en welzijn.

Aan jou hebben we wat!
In het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ ontdek je hoe veelzijdig en boeiend 
het werk in zorg en welzijn is. De interactieve lessen uit het lespakket doe je 
klassikaal, en je mag er zelfs je smartphone bij gebruiken! Meer informatie:  
www.lesmateriaal.aanjouhebbenwewat.nl



Opleidingen 

• Entree (assistent)  
Dienstverlening en zorg

• (Dienstverlening) 
Helpende zorg en welzijn 

• Servicemedewerker 
Zorg

• Allround laborant
• Pedagogisch mede-

werker Kinderopvang
• Verzorgende IG
• Verzorgende IG / 

Maatschappelijke zorg 
(combinatie opleiding)

• Maatschappelijke zorg 
niveau 3 (basisjaar)

3 uitstroomprofielen  
Maatschappelijke zorg:
1. Begeleider 

Gehandicaptenzorg
2. Begeleider Specifieke 

doelgroepen
3. Werkbegeleider zorg-

bedrijf (dierhouderij) 

• Vitaliteitsbegeleider in 
zorg & welzijn

Mbo-1 Mbo-2 Mbo-3

• Analist Laboratorium
• Apothekersassistent
• Doktersassistent
• Gespecialiseerd peda-

gogisch medewerker
• Mbo verpleegkundige
• Sociaal werk
• Tandartsassistent
• Verpleegkundige in de 

praktijk (VIP)
• Maatschappelijke zorg 

niveau 4 (basisjaar)
 
5 uitstroomprofielen 
Maatschappelijke zorg:
1. Persoonlijk begeleider 

gehandicaptenzorg
2. Persoonlijk begeleider 

specifieke doelgroepen
3. Thuisbegeleider
4. Agogisch medewerker 

GGZ
5. Persoonlijk begeleider 

Zorgboerderij

Mbo-4

• Ergotherapie
• Fysiotherapie
• Hbo-verpleegkundige
• Medische beeld-

vorming en radiothera-
peutische technieken

• Mondzorgkunde
• Oefentherapie
• Pedagogiek
• Social work
• Toegepaste 

psychologie
• Verloskunde
• Voeding en Diëtetiek

Met een hbo-diploma is het ook mogelijk om in 
te stromen in een mbo-4 beroep

Met een mbo-4 diploma is het ook mogelijk om 
in te stromen in een mbo-3 beroep

Met een mbo-3 diploma is het ook mogelijk om 
in te stromen in een mbo-2 beroep

Met een mbo-2 diploma is het ook mogelijk om 
in te stromen in een mbo-1 beroep

Met een wo diploma is het ook mogelijk om in 
te stromen in een hbo beroep

Hbo

• Artificial Intelligence
• Bewegingsweten-

schappen
• Biologie
• Biomedische 

Wetenschappen
• Farmaceutische 
• Wetenschappen
• Geneeskunde
• Gezondheid en Leven
• Gezondheids-

wetenschappen
• Medische 

Informatiekunde
• Medische 

natuurwetenschappen
• Pedagogische 

Wetenschappen
• Psychobiologie
• Psychologie 
• Sociologie 
• Tandheelkunde

Wo

Geen diploma

Gemengd

TheoretischBasis

Vmbo Havo/vwo Havo Vwo

Kader

3de en 4de leerjaar



Eerstelijnszorg

Gehandicaptenzorg

Geestelijke 
gezondheidszorg

Jeugzorg

Revalidatie

Thuiszorg

Verpleeg- & 
Verzorgingstehuis

Welzijn

Ziekenhuis

Overig

Werkvelden en beroepen

Helpende Thuishulp  |  Zorghulp

Helpende Pedagogische thuishulp

(Woon)begeleider

(Kraam)Verzorgende

(Persoonlijk) Begeleider  |   
Verzorgende IG

Telefonische Hulpdienstmedewerker

Apothekersassistent  |  Dokters  assistent  
|  (Praktijk)opleider

Verpleegkundige  |  Persoonlijk 
begeleider

Pedagogisch medewerker jeugdzorg

Verpleegkundige in de wijk;  |   
(Praktijk)opleider

Verpleegkundige | Sociaal werker | 
(Praktijk)opleider

Woonbegeleider  |  Activiteiten-
begeleider  |  Pedagogisch medewerker 
|  Sociaal maatschappelijk dienst-
verlener  |  Sociaal cultureel werker  | 
Medewerker maatschappelijke zorg  | 
Persoonlijk begeleider

Verpleegkundige | (Praktijk)opleider

Mbo-2

Mbo-3

Mbo-4

Apotheker  |  Tandarts  |  Huisarts

Gedragsdeskundige  |   
Arts  | Bewegings wetenschapper
Psychiater | Psycholoog | 
Psychotherapeut

Arts | Specialisatie:  Specialist  
Ouderengeneeskunde | Geriater

Maatschappelijk werker | Verpleeg-
kundige | (Praktijk)opleider

Jongerenwerker  |  Maatschap-
pelijk werker | Sociaal werker  | 
Jeugdhulpverlener

Verpleegkundige  | Operatieassistent  | 
Ambulancechauffeur  | Medisch 
laboratoriumtechnoloog  | Medisch 
Hulpverlener | Specialisatie: Intensive 
care verpleeg kundige | Revalidatie  -
verpleeg kundige  | Endoscopie-
verpleeg kundige  | Spoedeisende  
hulp verpleegkundige

Ergo- of fysiotherapeut  | Verpleeg-
kundige  | Psychomotorisch therapeut | 
Prothese- en orthesemaker

Fysiotherapeut | Logopedist
Mondhygiënist | Diëtist | Maat-
schappelijk werker | Verloskundige | 
Praktijkonder steuner

(Ambulant-, Gezins-) begeleider | 
Verpleegkundige | Fysiotherapeut
Ergotherapeut | Logopedist

(Ambulant-, Gezins-) begeleider | 
Psychiatrisch verpleegkundige |  
Maatschappelijk werker

Jongerenwerkers  |  Jeugdzorgwerkers | 
Sociaal verpleeg kundige  | Job coach

Wijkverpleegkundige | (Praktijk)
opleider  |  Specialisatie: Oncologie-
verpleegkundige  | Kinderverpleeg-
kundige | Kwaliteitsverpleegkundige  | 
Casemanager Dementie

Hbo

Legenda

Wo

(Ortho)pedagoog  |  Kinderpsycholoog

Arts | Farmaceutisch Wetenschapper 
| Orthopedagoog  |  Specialisatie:  
Kinderarts | Chirurg  |  Cardioloog  | 
Anesthesioloog

Biomedisch Wetenschapper |
Lifestyle | Informatics-expert

Orthopedagoog  | Revalidatiearts



Belangrijke links

www.komwerkeninzorgenwelzijn.nl
Praktijkverhalen van zorg- en welzijnsmedewerkers en 
regionale vacatures

www.ontdekdezorg.nl
Er is meer te kiezen in zorg en welzijn dan je denkt.  
Kijk welke beroepen, opleidingen en kansen bij jou passen.

www.youchooz.nl 
Informatie over opleidingen en beroepen in zorg,  
welzijn en sport.

lesmateriaal.aanjouhebbenwewat.nl
Lespakket met opdrachten en je mag zelfs je  
smartphone bij gebruiken! 


