
OPLEIDINGSRICHTINGEN

VMBO

WETEN WELK BEROEP ER HET BESTE BIJ JE PAST? 
OP YOUCHOOZ.NL EN BEROEPENINBEELD.NL 

ZOEK JE DAT HEEL GEMAKKELIJK UIT. 
JE ZIET DAN OOK METEEN WELKE OPLEIDING 

JE DAARVOOR NODIG HEBT.
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Naast onze folders over opleidingen 
is er ook een gratis digitaal lespakket 
beschikbaar die je in de klas kunt bekijken.

Vraag aan jouw decaan of docent om dit 
pakket aan te vragen. Ga naar: 

In het lespakket “Aan jou hebben we wat”ontdekt acteur/presentator Tim Haars
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! 

BRANCHE Voortgezet onderwijs / Beroepsonderwijs / Primair onderwijs / Speciaal onderwijs

JE WERK  Als onderwijsassistent ondersteun je de leraar bij het geven en organiseren van de lessen. 
Je helpt leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, zorgt ervoor dat het klaslokaal netjes 
blijft en helpt met de administratie.

 Nee      

  blijft en helpt met de administratie.

Team     

  blijft en helpt met de administratie.

Nee    Nee

CARRIÈREPAD Na deze opleiding kun je door naar het hbo of een Associate Degree (AD) volgen.

BRANCHE Ambulance

JE WERK  Een ambulance helpt en vervoert mensen bij spoedeisende hulp. Een ambulanceverpleegkundige 
en ambulancechauffeur vormen samen een team. De verpleegkundige verzorgt een patiënt in
spoedsituaties. De chauffeur helpt hierbij en is verantwoordelijk voor het veilig vervoeren 
van patiënten in spoedsituaties.
Een ambulanceverpleegkundige heeft al een diploma als mbo- of hbo-verpleegkundige. 
Een ambulancechauffeur heeft een mbo-opleiding gevolgd.

 Ja      

  Een ambulancechauffeur heeft een mbo-opleiding gevolgd.

Team     

  Een ambulancechauffeur heeft een mbo-opleiding gevolgd.

Ja    

  Een ambulancechauffeur heeft een mbo-opleiding gevolgd.

Ja

CARRIÈREPAD Instroomeisen: Diploma MBO-4 niveau, EHBO/reanimatiecertifi caat, Rijbewijs B en C (of C1).
Je volgt deze opleiding op de Academie voor Ambulancezorg. Kijk voor meer informatie op 
academievoorambulancezorg.nl

BRANCHE Zorgambulance

JE WERK  Een zorgambulance vervoert mensen bij gepland vervoer (geen spoed of levensbedreigende 
situaties). Bijvoorbeeld wanneer een patiënt van het ziekenhuis naar een revalidatiekliniek moet 
worden gebracht.
De zorgambulance verpleegkundige verricht verpleegtechnische handelingen en zorgt ervoor 
dat het goed gaat met de patiënt tijdens het vervoer. De zorgambulancebegeleider helpt hierbij,
maar is ook de chauffeur van de zorgambulance. 

 Ja      

   maar is ook de chauffeur van de zorgambulance. 

Team     

   maar is ook de chauffeur van de zorgambulance. 

Ja    

   maar is ook de chauffeur van de zorgambulance. 

Ja

CARRIÈREPAD Instroomeisen begeleider: Diploma VIG (niveau 3), Relevante werkervaring als VIG, ervaring in 
de acute thuiszorg, minimaal 3 jaar bewezen rijvaardigheid, in het bezit van rijbewijs B.
Instroomeisen verpleegkundige: Diploma MBO-V of HBO-, Werkervaring in een ziekenhuis 
als verpleegkundige.
Je volgt deze opleiding op de Academie voor Ambulancezorg. Kijk voor meer informatie op 
academievoorambulancezorg.nl

ONDERWIJSASSISTENT**

AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE / AMBULANCECHAUFFEUR

ZORGAMBULANCEBEGELEIDER / ZORGAMBULANCE VERPLEEGKUNDIGE

* Combinatie opleiding VZ/MZ: twijfel je tussen de opleiding VZ en MZ? Een aantal opleidingsinstituten bieden 
de opleiding gecombineerd aan. Kijk voor meer informatie op internet.

**  Combinatie opleiding PW/ Onderwijsassistent: twijfel je tussen de opleiding PW en Onderwijsassistent? 
Een aantal opleidingsinstituten bieden de opleiding gecombineerd aan.



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 staat te springen om jouw 
praktische aanpak als echte ‘doener’. Zonder jou geen 
zorg. Heb je er bijvoorbeeld al eens aan gedacht om 
verpleegkundige of ambulancechauffeur te worden? 
Kijk snel en kom erachter wat er allemaal mogelijk is.

BOL = 
Beroeps Opleidende Leerweg. 
Je gaat naar school en loopt 

stage. Je vindt het fi jn om te leren 
in een schoolomgeving.

BBL = 
Beroeps Begeleidende Leerweg. 
Je werkt en gaat één dag in de 

week naar school. Je bent in 
dienst bij een werkgever 

krijgt salaris.

BRANCHE Zorghulp in Verpleeghuizen / Thuiszorg

JE WERK Als zorghulp help je mensen onder andere met het runnen van hun huishouden. 
Denk aan boodschappen doen, schoonmaken of bedden opmaken.

 Nee      

  Denk aan boodschappen doen, schoonmaken of bedden opmaken.

Team     Soms    

  Denk aan boodschappen doen, schoonmaken of bedden opmaken.

Nee

CARRIÈREPAD Hierna kan je verder met niveau 2 Helpende Zorg & Welzijn

ENTREE OPLEIDING

BRANCHE Zorg & Welzijn: Verpleeghuizen / Thuiszorg / Gehandicaptenzorg / Welzijn

JE WERK Ben je altijd bereid om iets voor een ander te doen en kan men op je rekenen? Dan ben jij 
de onmisbare helpende waar organisaties op zitten te wachten. Je helpt mensen met wassen,
aankleden en het huishouden.

 Nee      Allebei     Soms    Nee

CARRIÈREPAD Na deze opleiding kan je kiezen voor een vervolgopleiding in zorg of welzijn (niveau 3).

BRANCHE Gehandicaptenzorg / Verpleeg- Verzorgingshuizen / Thuiszorg / Kraamzorg / 
Geestelijke Gezondheidszorg

JE WERK  Je helpt mensen die zichzelf voor kortere of lange tijd niet kunnen redden, bijvoorbeeld met 
opstaan, aankleden, eten en drinken. Soms hebben jouw patiënten dementie. Jij mag sommige
verpleegtechnische handelingen zelf uitvoeren, zoals het geven van sondevoeding.

 Ja      

  verpleegtechnische handelingen zelf uitvoeren, zoals het geven van sondevoeding.

Allebei     

  verpleegtechnische handelingen zelf uitvoeren, zoals het geven van sondevoeding.

Soms    

  verpleegtechnische handelingen zelf uitvoeren, zoals het geven van sondevoeding.

Ja

CARRIÈREPAD Na deze opleiding kan je kiezen voor een vervolgopleiding in zorg of welzijn (niveau 4).

HELPENDE ZORG EN WELZIJN

VERZORGENDE INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG (IG)

NACHTDIENSTEN ZELFSTANDIG/TEAM UNIFORM BLOED

IN EEN BEROEP IN ZORG & WELZIJN KAN JE TE MAKEN KRIJGEN MET:

NIVEAU 1: GEEN VOOROPLEIDING VEREIST, MINIMUM LEEFTIJD 16 JAAR, DUUR 1 JAAR, MOGELIJK IN BBL/BOL

NIVEAU 2: GEEN VOOROPLEIDING VEREIST, MINIMUMLEEFTIJD 16 JAAR, VMBO BEROEPSGERICHTE LEERWEG KAN EEN TOELATINGSEIS ZIJN OF DIPLOMA NIVEAU 1, 
DUUR 2 JAAR, MOGELIJK IN BBL/BOL

NIVEAU 3: TOELATINGSEIS: VMBO THEORETISCH, GEMENGDE OF KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG, VMBO/MAVO, HAVO OF VWO OVERGANGSBEWIJS VAN 3E 
NAAR 4E JAAR OF DIPLOMA NIVEAU 2. VERZORGENDE-IG EN MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG WORDT OOK ALS COMBINATIEOPLEIDING AANGEBODEN, 
DUURT 3 JAAR, MOGELIJK IN BOL/BBL

BRANCHE Sociaal Werk / Gehandicaptenzorg

JE WERK  Als medewerker maatschappelijke zorg ondersteun en begeleid je mensen met een beperking. 
Je zorgt voor een veilige, gezellige leefomgeving. Ook begeleid je mensen tijdens activiteiten 
en ondersteun je bij de persoonlijke verzorging.

 Soms      

  en ondersteun je bij de persoonlijke verzorging.

Allebei, maar meestal in een team     Nee    Nooit

CARRIÈREPAD Deze opleiding wordt ook in combinatie aangeboden met Verzorgende-IG
Na deze opleiding kan je verder met Persoonlijk begeleider specifi eke doelgroepen niveau 4

BRANCHE Ziekenhuis / Apotheek / Zorgorganisatie

JE WERK  Als apothekersassistent weet jij veel van medicijnen. Je kunt goed met mensen omgaan en  
weet hoe je advies moet geven. Je doet ook administratie.

 Soms      

  weet hoe je advies moet geven. Je doet ook administratie.

Team     

  weet hoe je advies moet geven. Je doet ook administratie.

Soms    

  weet hoe je advies moet geven. Je doet ook administratie.

Nee

CARRIÈREPAD Na deze opleiding kun je door naar het hbo of een Associate Degree (AD) volgen.

BRANCHE Huisartsenpraktijk / Medische Dienst / Sociale Gezondheidszorg

JE WERK  Als doktersassistent help je een huisarts of medisch specialist bij onderzoek, behandeling en 
administratie. Vaak ben jij degene die patiënten ontvangt, de juiste afspraak voor ze regelt en 
ze soms ook gerust moet stellen. Jij mag ook een paar medische handelingen uitvoeren, zoals 
bloed afnemen en oren uitspuiten.

 Nee      

  bloed afnemen en oren uitspuiten.

Allebei     Ja    Ja

CARRIÈREPAD Na deze opleiding kun je door naar het hbo of een Associate Degree (AD) volgen.

BRANCHE Tandarts / Kaakchirurg / Tandheelkundig centrum / Mondhygiënist

JE WERK  Jij helpt de tandarts bij de behandeling. Je zorgt dat alles klaarstaat voor de behandeling en 
reikt de tandarts instrumenten zoals de boor aan. Ook geef je advies, maak je de afspraken 
met patiënten en doe je administratie.

 Nee      

  met patiënten en doe je administratie.

Team     

  met patiënten en doe je administratie.

Ja    

  met patiënten en doe je administratie.

Ja

CARRIÈREPAD Na deze opleiding kun je door naar het hbo of een Associate Degree (AD) volgen.

MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG*

BRANCHE Kinderdagverblijf

JE WERK  Als pedagogisch werker werk je op een kinderdagverblijf. Jij kent ieder kind en je zorgt ervoor 
dat het zich goed ontwikkelt. Je bent vaak op het dagverblijf en bent daardoor een vertrouwd
gezicht voor de kinderen en hun ouders.

 Nee      

  gezicht voor de kinderen en hun ouders.

Team     

  gezicht voor de kinderen en hun ouders.

Nee    

  gezicht voor de kinderen en hun ouders.

Nee

CARRIÈREPAD Deze opleiding wordt ook in combinatie aangeboden met Onderwijsassistent
Na deze opleiding kan je doorleren op niveau 4.

PEDAGOGISCH WERKER**

APOTHEKERSASSISTENT

DOKTERSSASSISTENT

TANDARTSASSISTENT

NIVEAU 4: TOELATINGSEISEN: VMBO THEORETISCH, GEMENGDE OF KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG, HAVO OF VWO OVERGANGSBEWIJS VAN 3E NAAR 4E 
JAAR OF DIPLOMA NIVEAU 3. DUUR: 3 JAAR VOOR PERSOONLIJK BEGELEIDER EN 4 JAAR VOOR VERPLEEGKUNDIGE, MOGELIJK IN BOL/BBL.

BRANCHE Verpleeg- Verzorgingshuizen / Thuiszorg / Gehandicaptenzorg / Geestelijke gezondheidszorg / 
Ziekenhuis / GGD / Sociaal werk

JE WERK  Als verpleegkundige op mbo-niveau verleen je dagelijks zorg aan mensen die dat nodig hebben.
Bijvoorbeeld mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, chronisch zieken, ouderen 
en (pasgeboren) kinderen. Je stelt een verpleegplan en ondersteuningsplan op, en mag ook 
verpleegtechnische handelingen zoals injecties uitvoeren.

 Ja      

  verpleegtechnische handelingen zoals injecties uitvoeren.

Allebei    

  verpleegtechnische handelingen zoals injecties uitvoeren.

Soms    

  verpleegtechnische handelingen zoals injecties uitvoeren.

Ja

CARRIÈREPAD Met je diploma kun je doorgroeien in het verpleegkundige beroep en/of een specialisatie-
  opleiding volgen binnen een zorgorganisatie. Ook kun je door naar het hbo.

BRANCHE Kinderopvang / Jeugdzorg

JE WERK  Jij begeleidt kinderen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Je verzorgt ze en zorgt voor een 
veilige en stimulerende omgeving. Als gespecialiseerd medewerker ben jij aanspreekpunt 
voor ouders en begeleid je collega’s. 

 Nee      

  voor ouders en begeleid je collega’s. 

Team     

  voor ouders en begeleid je collega’s. 

Nee    Nee

CARRIÈREPAD Na deze opleiding kun je door naar het hbo of een Associate Degree (AD) volgen.

BRANCHE Kinderopvang / Jeugdzorg

JE WERK  Jij begeleidt kinderen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Je verzorgt ze en zorgt voor een 
veilige en stimulerende omgeving. Als gespecialiseerd medewerker ben jij aanspreekpunt 
voor ouders en begeleid je collega’s. 

 Soms      

  voor ouders en begeleid je collega’s. 

Allebei     

  voor ouders en begeleid je collega’s. 

Nee    Nee

CARRIÈREPAD Na deze opleiding kun je door naar het hbo of een Associate Degree (AD) volgen.

BRANCHE Thuiszorg / Verpleeg- en verzorgingshuizen / Jongerenadviescentra / Dienstencentra / 
Vrijwilligersorganisaties  

JE WERK  Jij helpt mensen die in een probleemsituatie zitten of thuis niet meer zelfstandig kunnen 
functioneren. Dat kan van alles zijn: bijvoorbeeld verslaving, schulden of het aanvragen van een 
uitkering. Samen krijgen jullie het probleem helder en lossen jullie het op. 

 Nee      

  uitkering. Samen krijgen jullie het probleem helder en lossen jullie het op. 

Zelfstandig     

  uitkering. Samen krijgen jullie het probleem helder en lossen jullie het op. 

Nee    

  uitkering. Samen krijgen jullie het probleem helder en lossen jullie het op. 

Nee

CARRIÈREPAD Na deze opleiding kun je door naar het hbo of een Associate Degree (AD) volgen.

VERPLEEGKUNDIGE

GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN
RICHTINGEN: PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN / THUISBEGELEIDER

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENER
RICHTINGEN: SOCIAAL CULTUREEL WERK / SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

KIJK OP YOUCHOOZ.NL VOOR MEER INFORMATIE 
OVER BEROEPEN IN ZORG EN WELZIJN




