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Zorg en Welzijn
Wanneer word ik toegelaten?

Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je een
mbo-opleiding kunt volgen.

Het mbo heeft 2 leerwegen:
• Beroepsopleidende leerweg (BOL) → school + stage
Je gaat naar school en loopt tijdens je opleiding een of
meerdere keren stage.
• Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) → school + werken
Je werkt bij een erkend leerbedrijf en gaat daarnaast
ongeveer 1 dag per week naar school.
Naast je vooropleiding zijn er voor sommige opleidingen
aanvullende toelatingseisen. Deze vind je op onze website
www.rocrivor.nl bij de desbetreffende opleiding.
Ga je een BBL-opleiding volgen? Dan is een arbeidscontract bij
een erkend leerbedrijf verplicht om toegelaten te worden.

B

Vmbo - basisberoepsgerichte leerweg
→ mbo niveau 2

K

Vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg
→ mbo niveau 3 en 4

H

Vmbo - gemengde of theoretische leerweg
→ mbo niveau 4
Havo - overgangsbewijs havo 3 naar 4
en havo 4 naar 5 → mbo niveau 4

Opleiding op maat

Je kunt alle mbo-opleidingen binnen Zorg en Welzijn ook
op maat volgen. Dit betekent dat je de opleiding sneller
kunt afronden. Hiervoor heb je ervaring en een relevante
vooropleiding nodig. Tijdens het intakegesprek bij de start van
jouw opleiding kijken we samen naar welke mogelijkheden er
voor jou zijn.

Laptop

Voor de opleidingen binnen Zorg en Welzijn dien je te
beschikken over een laptop. Informatie over de specificaties
van de laptop en het aanschaffen vind je op
www.rocrivor.nl/laptop.

Locatie van de opleidingen

Deze opleidingen worden gegeven op de hoofdlocatie van
ROC Rivor aan de Bachstraat in Tiel.

ROC Rivor

Je bent verzekerd van een goede opleiding
bij ROC Rivor. Wij staan op de vijfde plaats
van beste mbo-scholen in Nederland en op
nummer 1 in Gelderland! Onze docenten
kennen je persoonlijk en helpen je om het
beste uit jezelf te halen. Door de fijne sfeer
op school voel je je snel thuis.

Benieuwd hoe tevreden de studenten zijn over onze
opleidingen? Op onze website www.rocrivor.nl vind je de
studie in cijfers per opleiding.
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Hier zit jouw
opleiding!
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Culemborg

5 min

Ben jij klaar voor een opleiding
binnen Zorg en Welzijn? Bekijk
op de volgende pagina’s onze
opleidingen!

Houten
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Niveau

In dit overzicht zie je de reistijd vanaf de belangrijkste stations in
omgeving Tiel en Geldermalsen. Houd er rekening mee dat eventuele
overstaptijden niet in het overzicht staan en dat treintijden gewijzigd
kunnen zijn. Voor de actuele treintijden kijk op ns.nl.
9 min

Studie in cijfers

Opleidingsaanbod Zorg en Welzijn
Zorg
Helpende Zorg en Welzijn
Verzorgende-IG
Begeleider Gehandicaptenzorg
Begeleider Specifieke Doelgroepen
Mbo-Verpleegkundige
Persoonlijk Begeleider-Gehandicaptenzorg
Persoonlijk Begeleider-Specifieke Doelgroepen
Welzijn
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Onderwijsassistent

in

Wat betekent BOL en BBL?

Vmbo - geen diploma
→ mbo niveau 1

GTL

Welzijn

Vind jij omgaan met kinderen, jongeren en groepen leuk? En
wil jij gaan werken in de rol als opvoedkundige of onderwijzer?
Een opleiding binnen Welzijn past dan goed bij jou! Je leert
tijdens de opleiding hoe je opvoedend en stimulerend
kinderen of jongeren helpt met zichzelf ontwikkelen.
Afhankelijk van je opleiding heb je ondersteunende,
verzorgende, begeleidende of leidinggevende taken.

•

m

Zet je je graag in voor andere mensen? Zorg je er graag voor
dat anderen zich goed en gezond voelen? Dan is een opleiding
binnen de zorg echt iets voor jou!
In de zorg werk je met mensen zoals ouderen, kinderen
of gehandicapten. Je werkt bijvoorbeeld in de verpleging
en verzorging of als assistent van de tandarts, apotheker
of huisarts. Je werkt in de directe woon-leefomgeving van
patiënten of cliënten. Meestal werk je in een team van
hulpverleners dat betrokken is bij jouw patiënt/cliënt. Je hebt,
huishoudelijke, maatschappelijke, verzorgende, verplegende
en begeleidende taken, afhankelijk van de opleiding die je
kiest.

12

Zorg

Zaltbommel

Zorg en welzijn

3

Behaal twee
diploma’s in de
zorg!

In de zorg zijn momenteel veel mensen nodig, maar vooral ook
mensen die breder naar het beroep kunnen kijken. Ligt jouw
hart in de zorg? Wil jij breed opgeleid worden en twee diploma’s
ontvangen? Dan is de gecombineerde zorgopleiding niveau 3
van ROC Rivor perfect voor jou!

Verzorgende-IG
niveau 3 - BOL/BBL

Je kiest één van de volgende opleidingen om mee te starten:
• Verzorgende-IG
• Begeleider Gehandicaptenzorg
• Begeleider Specifieke Doelgroepen
Jouw gekozen opleiding begint breed. Je maakt kennis met
diverse werkvelden. Gaandeweg kies je één van de twee
specifieke richtingen:
• Verzorgende-IG in combinatie met Begeleider
Gehandicaptenzorg
Deze richting focust op de werkvelden Gehandicaptenzorg
en Maatschappelijke zorg
• Verzorgende-IG in combinatie met Begeleider Specifieke
Doelgroepen
Deze richting focust op de werkvelden Verpleging,
Verzorging, Thuiszorg en Maatschappelijke zorg.
ROC Rivor werkt intensief samen met veel zorg- en
welzijnsinstellingen in Rivierenland. Zo kun jij de theorie die je
op school leert, toepassen in de praktijk bij deze instellingen.
Na het afronden van deze gecombineerde zorgopleiding kun
je gaan werken of doorstromen naar een niveau 4 opleiding.

Aanmelden

Hoef jij niet meer te kiezen en wil je de
gecombineerde zorg-opleiding volgen? Meld
je aan voor de opleiding op
www.rocrivor.nl en klik rechts bovenin op
‘Aanmelden’. Tot ziens bij ons op school!

GTL

Als Verzorgende-IG (individuele gezondheidszorg) sluit je je werkzaamheden zoveel mogelijk aan bij de wensen en gewoonten
van de cliënt. Je stimuleert zijn of haar zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Je begeleidt de cliënt bij het leren leven met een
beperking of het behouden/vergroten van de eigen regie. Als de cliënt en naastbetrokkenen dit zelf niet meer kunnen doen, dan
neem jij deze zorg over.

Begeleider Gehandicaptenzorg
niveau 3 - BOL/BBL

Gecombineerde zorgopleiding niveau 3

K

K

GTL

Als Begeleider Gehandicaptenzorg begeleid je cliënten in het leren leven met zijn of haar beperking. Je zorgt ervoor dat de cliënt
zoveel mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven behoudt of vergroot. Daarbij houd je zoveel mogelijk rekening met zijn of
haar wensen en gewoonten. Kortom: met jouw adviserende en begeleidende rol draag je bij aan de kwaliteit van leven van de
cliënt en de familieleden.

Begeleider Specifieke Doelgroepen
niveau 3 - BOL/BBL

K

GTL

Als Begeleider Specifieke Doelgroepen kun je werken in verschillende werkvelden binnen verpleging, verzorging en welzijn.
Je ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Als
Begeleider Specifieke Doelgroepen zorg je ervoor dat de cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn/haar leven behoudt of vergroot.
Daarbij heb je een adviserende en begeleidende taak en draag je bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt.

Tijdens de gecombineerde opleiding krijg je theorielessen die aansluiten bij de praktijk. Je werkt aan
opdrachten die te maken hebben met:
• het ondersteunen bij persoonlijke zorg
• het huishouden
• wonen
• dagbesteding
• vrije tijd

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•
•

de verpleging
de verzorging
de thuiszorg
de gehandicaptenzorg
de geestelijke gezondheidszorg

Kies je voor BOL of BBL?

Na het afronden van de opleiding ontvang je twee
diploma’s. Met deze twee diploma’s ben jij breed
inzetbaar in de zorg!
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Bij de BOL opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL opleiding heb je een baan van minimaal 20
uur bij een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag naar school.

Word jij hier blij van?

Checken of deze opleiding echt bij jou past? Bekijk op
www.rocrivor.nl de checklist, meer informatie,
beroepsfilmpjes en stel je vragen aan onze docenten.

Zorg en welzijn
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Helpende Zorg en
Welzijn

Mbo-Verpleegkundige

niveau 4 - BOL/BBL

K

GTL

H

niveau 2 - BOL/BBL

B

Als Verpleegkundige kun je aan de slag in
verschillende werkvelden van de verpleging en
verzorging. Hier kan de hoeveelheid mensen die zorg
nodig hebben en hun behoeften snel veranderen.
Daarom ben je in je werk als Verpleegkundige flexibel
en alert. In teamverband ben je verantwoordelijk voor
de persoonlijke verzorging van jouw cliënt.

K

Als Helpende Zorg en Welzijn ondersteun je cliënten
van alle leeftijden: kinderen, volwassenen en ouderen.
Je assisteert bij huishoudelijke werkzaamheden,
persoonlijke verzorging en activiteiten. Jouw doel is
om cliënten te helpen om zo zelfstandig mogelijk te
kunnen leven.

Tijdens de opleiding Mbo-Verpleegkundige werk je zowel
aan theorie- als praktijkopdrachten. Aan het begin van de
opleiding stel jij je eigen leerdoelen op en onder begeleiding
ga je daarmee aan de slag. Daarnaast leer je gedurende de
opleiding:

Tijdens de opleiding Helpende Zorg en Welzijn krijg je
theorielessen die aansluiten bij de praktijk. Je werkt aan
opdrachten die te maken hebben met:
• persoonlijke verzorging
• ondersteuning bieden bij wonen en het huishouden
• cliënten helpen bij de uitvoering van activiteiten
• hygiëne en voeding
• communicatie en sociale vaardigheden

• het ondersteunen van de basiszorg
• het verrichten van verpleegkundige handelingen
• het coördineren van zorg
Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een niveau 3 opleiding Zorg en Welzijn.

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•
•
•

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•
•

verzorgingshuis
verpleeghuis
woonzorgcentrum
woonvorm voor begeleid wonen
ziekenhuis

de ziekenzorg
de verpleging
de verzorging
de thuiszorg
de geestelijke gezondheidszorg
de gehandicaptenzorg

Nieuw:
Verpleegkundige in het Ziekenhuis

Samen met Ziekenhuis Rivierenland gaat ROC Rivor
meerdere studenten per schooljaar opleiden tot
Verpleegkundige in het ziekenhuis. Door deze
samenwerking kun jij de opleiding volgen bij ons op
school en daarnaast bijna alle stages lopen op diverse
afdelingen in Ziekenhuis Rivierenland.
Dit heeft een groot voordeel omdat je zo gedurende de
opleiding een brede ervaring op doet in het ziekenhuis.
Dit maakt jouw positie op de arbeidsmarkt alleen nog
maar sterker!
Wil je meer weten over dit opleidingstraject? Vraag het
aan onze docenten tijdens een voorlichting of Open Dag.
Of neem contact op met docent Peter Gillis via
petergillis@rocrivor.nl.

Kies je voor BOL of BBL?

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 24 uur bij
een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag per week naar school.

Kies je voor BOL of BBL?

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf. De BOLvariant van Helpende Zorg en Welzijn valt onder het profiel
MBO2 Dienstverlening. Ga jij voor de BOL-variant van deze
opleiding? Kijk dan in de brochure van MBO2 Dienstverlening
of op onze website www.rocrivor.nl.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur bij
een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag naar school.

ROC Rivor werkt intensief samen met veel zorgen welzijnsinstellingen in Rivierenland. Zo kun jij
de theorie die je op school leert, toepassen in de
praktijk bij deze instellingen.

Word jij hier blij van?

Checken of deze opleiding echt bij jou past? Bekijk
op www.rocrivor.nl de checklist, meer informatie,
beroepsfilmpjes en stel je vragen aan onze docenten.

Ik ga deze opleiding volgen!

Hoef jij niet meer te kiezen en wil je de opleiding
Helpende Zorg en Welzijn volgen? Meld je aan voor de
opleiding op www.rocrivor.nl en klik rechts bovenin op
‘Aanmelden’. Tot ziens bij ons op school!
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Persoonlijk Begeleider Specifieke
Doelgroepen
K

GTL

H

niveau 4 - BOL/BBL

Persoonlijk Begeleider
Gehandicaptenzorg
K

GTL

H

niveau 4 - BOL/BBL
Als Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg bied je zorg en ondersteuning aan mensen
van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen.
Je leert de cliënt om te leven met zijn of haar beperking. Daarbij probeer je zoveel mogelijk
ongemakken weg te nemen om zo de kwaliteit van leven te bevorderen.
Je werkt aan opdrachten die te maken hebben met:
• het verzorgen van cliënten
• het ondersteunen bij de invulling van hun vrije tijd
• het begeleiden van cliënten bij het vergroten van de eigen
regie
Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•

woonvoorzieningen
dagbestedingscentra
welzijnsinstellingen
justitiële inrichtingen

Kies je voor BOL of BBL?

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur bij
een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag naar school.

Vragen?

Heb je vragen over de opleidingen? Kom dan langs tijdens
onze Open Dag op 26 november 2020 en 11 maart 2021.
Meer informatie op www.rocrivor.nl/opendag.
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Als Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen ondersteun je cliënten van alle leeftijden
met meervoudige problematiek. Je ondersteunt bij de dagelijkse bezigheden en het
functioneren in de samenleving. Daarnaast signaleer je nieuwe ontwikkelingen en vertaalt
deze naar nieuwe werkwijzen, producten en/of diensten.

Waar kun je gaan werken?

Je werkt samen met de cliënt aan:
• het versterken van de eigen kracht van de cliënt
• het vergroten van de deelname aan de maatschappij
• het verbeteren of voorkomen van psychiatrische
problematiek
Tijdens de deze opleiding krijg je zowel theorie- als
praktijklessen. ROC Rivor werkt intensief samen met veel zorgen welzijnsinstellingen in Rivierenland. Zo kun jij de theorie
die je op school leert, meteen toepassen in de praktijk met
opdrachten bij deze instellingen. De opdrachten hebben te
maken met:

•
•
•
•
•
•

de verzorging
de verpleging
de maatschappelijke zorg
de gehandicaptenzorg
de thuiszorg
de geestelijke gezondheidszorg

Kies je voor BOL of BBL?

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur bij
een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag naar school.

• het verzorgen van mensen
• het ondersteunen van cliënten bij het onderhouden van
sociale contacten
• het begeleiden van cliënten bij het omgaan met hun
problematiek

Aanmelden

Hoef jij niet meer te kiezen en wil je deze
opleiding volgen? Meld je aan voor de
opleiding op www.rocrivor.nl en klik rechts
bovenin op ‘Aanmelden’. Tot ziens bij ons op
school!

Ook ga je onder begeleiding aan de slag met je eigen
leerdoelen tijdens het uitvoeren van je opdrachten.
Als je deze opleiding hebt behaald kun je gaan werken of
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Zorg en welzijn
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Onderwijsassistent

K

GTL

H

niveau 4 - BOL/BBL
Als Onderwijsassistent ondersteun je een leraar of een lerarenteam. Je werkt met
leerlingen van 4 tot circa 16 jaar. Je hebt een opvoedkundige en onderwijzende rol
en je vervult een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Je bent verantwoordelijk voor
de voorbereiding en afronding van een les. Verder draag je bij aan de kwaliteit van
de leeromgeving. Denk daarbij aan orde, netheid, veiligheid en hygiëne. Tevens kun
je te maken krijgen met technische werkzaamheden en het doorvoeren van kleine
aanpassingen aan het lesmateriaal.

Pedagogisch Medewerker
Kinderopvang
K

GTL

niveau 3 - BOL/BBL
Als Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
organiseer je activiteiten om de ontwikkeling van
kinderen te stimuleren. Je creëert een veilige en
vertrouwde omgeving. Je zorgt daarbij voor een goede
balans tussen enerzijds rust en structuur en anderzijds
uitdaging, activiteiten en spel.

Tijdens de opleiding werk je aan je persoonlijke ontwikkeling
en professionalisering. Dat doe je met behulp van opdrachten
die je op school en op je stage of leerwerkplek uitvoert. De
theorie en vaardigheden die je op school leert, kun je direct in
de praktijk toepassen.
Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 4 opleiding. Een opleiding die
goed aansluit is Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker
K

GTL

H

niveau 4 - BOL/BBL
Als Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker help je
kinderen of jongeren zichzelf verder te ontwikkelen.
Zo creëer je bijvoorbeeld voor kinderen met een
ontwikkelingsachterstand een stimulerende omgeving
waarbij je zorgt voor rust en structuur.
Anderzijds zorg je ook voor uitdaging, activiteiten en spel.
Je bent het aanspreekpunt voor ouders, interne collega’s en
externe deskundigen.

Waar kun je gaan werken met
bovenstaande opleidingen?
•
•
•
•
•

kinderopvang
buitenschoolse opvang
peuterspeelzaal
Een brede school (met een niveau 4 diploma)
Een organisatie die opvoedingsondersteuning aanbiedt (met
een niveau 4 diploma)

Kies je voor BOL of BBL?

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
10

Tijdens de opleiding werk je aan opdrachten die je op school,
stage of op je leerwerplek uitvoert. Zo werk je continu aan je
persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Alles wat je
op school leert, kun je direct in de praktijk toepassen.

Tijdens de opleiding krijg je theorie- en praktijkopdrachten.
Deze voer je uit op school en tijdens je stage of op je
werkleerplek. Dat wil zeggen dat alles wat je op school leert,
direct in de praktijk toe te passen is.
Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar
een hbo-opleiding.

Waar kun je gaan werken?
•
•
•
•

basisonderwijs
voortgezet onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
speciaal onderwijs

Kies je voor BOL of BBL?

Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf.
Bij de BBL-opleiding heb je een baan van 12 tot 24 uur
per week (minimaal 610 uur per schooljaar) bij een erkend
leerbedrijf. Je gaat 2 dagdelen per week naar school.

Aanmelden

Hoef jij niet meer te kiezen en wil je deze
opleiding volgen? Meld je aan voor de
opleiding op www.rocrivor.nl en klik rechts
bovenin op ‘Aanmelden’. Tot ziens bij ons op
school!

Na het afronden van deze opleiding kun je gaan werken of
doorstromen naar een hbo-opleiding.

Bij de BBL-opleiding heb je een baan van 12 tot 24 uur
per week (minimaal 610 uur per schooljaar) bij een erkend
leerbedrijf. Je gaat 2 dagdelen per week naar school.

Word jij hier blij van?

Checken of deze opleiding echt bij jou past? Bekijk
op www.rocrivor.nl de checklist, meer informatie,
beroepsfilmpjes en stel je vragen aan onze docenten.

Zorg en welzijn
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Locaties

Contact

Social Media

Open dagen

Tiel
• Bachstraat 1 (hoofdlocatie)
4003 KZ Tiel

Heb je een algemene vraag?
Neem dan telefonisch contact
op via 0344-656200 of mail
naar info@rocrivor.nl.
Je kunt ook gebruik maken van
het contactformulier onderaan
de website.

Wil je op de hoogte blijven van
nieuws, projecten en events?
Dan kun je ROC Rivor volgen via
social media:

Benieuwd naar onze locaties,
de sfeer in de school en de
opleidingen? Kom dan langs op
een van onze Open Dagen in Tiel
en Geldermalsen en maak kennis
met ROC Rivor!

• Beethovenstraat 22
4003 KX Tiel
• Franklinstraat 1
4004 JK Tiel

facebook.com/jouwrocrivor

Wij zijn bereikbaar van ma t/m
vrij van 08.00 tot 16.30 uur
(feestdagen uitgezonderd).

• Gijsbert Stoutweg 11
4005 LE Tiel

instagram.com/roc_rivor

Algemeen postadres:
ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel

• Voor de Kijkuit 5
4001 HG Tiel
Geldermalsen
• Oudenhof 3
4191 NW Geldermalsen

youtube.com/rocrivor

NE

CULEMBORG

DE

RR

Informatieavond
• Donderdag 24 juni 2021
• 18.30 - 20.30 uur

linkedin.com/school/roc-rivor

Heb je een vraag over een
opleiding of cursus?
Op www.rocrivor.nl vind je
onderaan elke opleidingspagina
een knop waarmee je direct
aan een docent je vragen kunt
stellen.

• Poppenbouwing 3b
4191 NZ Geldermalsen

Open Dag
• Donderdag 26 november 2020
18.00 - 20.30 uur
• Donderdag 11 maart 2021
18.00 - 20.30 uur

Meld je vooraf aan via
www.rocrivor.nl/opendag.

twitter.com/rocrivor

Meelopen

Wil je een goed beeld krijgen van
een opleiding en hoe het is om
bij ROC Rivor op school te zitten?
Kom dan een dagje bij een van
onze mbo-opleidingen meelopen.
Dit kan van oktober 2020 t/m mei
2021. Aanmelden hiervoor via
www.rocrivor.nl/meelopen.
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Kijk voor het actuele opleidingsaanbod en meer informatie op www.rocrivor.nl

