VOOR WELKE STUDIE KIES JIJ?
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MBO 1

Assistent dienstverlening en zorg

VMBO BASIS
VMBO K/G/T
MAVO

MBO 2

Helpende Zorg en Welzijn

MBO 3

Verzorgende IG
Maatschappelijke zorg
Pedagogisch medewerker kinderopvang
Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

MBO 4
HAVO

HBO

VOOR WELKE
STUDIE KIES
JIJ?

OVERZICHT VAN OPLEIDINGEN EN WERKVELDEN IN ZORG EN WELZIJN

Apothekersassistent
Doktersassistent
Tandartsassistent
Verpleegkunde
Maatschappelijke zorg

OVERZICHT VAN OPLEIDINGEN EN
WERKVELDEN IN ZORG EN WELZIJN

Pedagogisch werk
Sociaal werk
Laborant
Zorgtechnicus

Management in de Zorg Associate degree
Zorg en technologie Associate degree
Health & Social Work Associate Degree

VWO

Logopedie
Medische hulpverlening
Social Work
Psychologie
Creatieve therapie
Pedagogiek
Toegepaste Gerontologie

Universitaire studies zorg en welzijn
Deze opsomming geeft een beeld en is niet volledig. Let op, voor bepaalde opleidingen heb je een specifiek profiel nodig.

Dit is een uitgave van Transvorm

WO

Verpleegkunde
Operatieassistent /
Anesthesiemedewerker
Voeding en diëtetiek
Medische Technologie
Fysio- en ergotherapie
Mondzorgkunde

BEKIJK VERHALEN EN LEES MEER
OP KOMZORGENDAN.NL

WAT HOUDT
JE TEGEN…
KOM ZORGEN DAN!

Wat leuk dat je benieuwd bent naar zorg en welzijn! Daarmee kies
je voor bijzonder werk waarin je echt het verschil maakt in iemands
leven. Ook jij vindt hier zeker een opleiding of baan die bij jou past.
In de zorg is namelijk volop werk en je zet jouw talent in voor anderen.
Zit jij vol energie, ben je een geboren captain, of heb je een luisterend
oor? Kom zorgen dan!
In alle werkvelden in de sector zorg en welzijn werk je met mensen.
Bekijk de opleidingen en werkvelden en ontdek wat er het beste bij
jou past.

KIJK VOOR VERDERE KENNISMAKING OP
ONTDEKDEZORGBRABANT.NL/KOMZORGENDAN
OF MAIL JE VRAGEN NAAR IKZORG@TRANSVORM.ORG

WELK WERKVELD
PAST BIJ JOU?
Eerstelijnszorg
Met deze zorg heb je vast wel eens
te maken: bijvoorbeeld de huisarts,
de tandarts, de fysiotherapeut of
de apotheker. Kies je voor een van
deze beroepen dan ben je het eerste
aanspreekpunt (eerstelijns) wanneer
mensen zorg nodig hebben.

Gehandicaptenzorg
Wanneer je in de gehandicaptenzorg
werkt, zorg jij er voor dat mensen
met een verstandelijke en of
lichamelijke beperking zoveel
mogelijk hun eigen leven kunnen
leiden. De cliënt doet zelfstandig wat
kan en jij ondersteunt wanneer het
nodig is.

Geestelijke
gezondheidszorg
In de geestelijke gezondheidszorg
werk je met mensen van alle
leeftijden die psychische problemen
hebben zoals depressie, een eetstoornis, autisme of een verslaving.
Jij ondersteunt hen in het dagelijkse
leven en helpt hen op weg naar een
betere toekomst.

Thuiszorg
Je werkt zelfstandig bij mensen
thuis. Je biedt verpleging,
verzorging en ondersteuning.
Meestal gaat het om ouderen, maar
soms ook om mensen die herstellen
van een ongeluk of gezinnen met
een pasgeboren baby.

Verpleeghuizen
Ouderen die niet meer zelfstandig
kunnen wonen of mensen die
moeten revalideren kunnen terecht
in een verpleeghuis). Je draagt bij
aan het welzijn van de bewoners en
je ondersteunt ze met persoonlijke
en huishoudelijke zorg.

Jeugdzorg
Je werkt met kinderen en jongeren
tot 21 jaar die problemen hebben.
Dat kan variëren van onzekerheid
tot mishandeling en van schulden
tot crimineel gedrag. Samen zoeken
jullie naar oplossingen.

Ziekenhuis
Een ziekenhuis biedt specialistische
zorg aan mensen van alle leeftijden
en met verschillende aandoeningen.
Je hebt intensief contact met de
patiënten en hun familie. Je werkt
in een medisch team.

Welzijn
Je kan welzijnswerk opdelen
in maatschappelijk werk en
sociaal cultureel werk. In het
maatschappelijk werk begeleid
je mensen met uiteenlopende
problemen zoals schulden,
eenzaamheid of huiselijk geweld.
Jij lost hun problemen niet op. Je
begeleidt hen om het zélf weer
op orde te krijgen. In het sociaal
cultureel werk probeer je mensen in
een wijk bijvoorbeeld te motiveren
om hun vrije tijd zinvol te besteden.

Kinderopvang
In de kinderopvang werk je met
kinderen van 0 tot 12 jaar. Je
biedt opvang en verzorging, maar
stimuleert ook de ontwikkeling van
kinderen.

