
Zorg, Welzijn & Uiterlijk 



Waar gaan we het over hebben? 
• Hoe zit het mbo in elkaar?  
• Waar kan je gaan werken?  
• Hoe kom je meer te weten? 

 



Op het mbo kun je kiezen uit BOL of BBL:  
• BOL: je bent meestal op school, maar volgt ook 

stages en praktijkopdrachten. 

• BBL: meestal werk je vier dagen bij een bedrijf 
en 
ga je één dag per week naar school. 



Het mbo heeft 4 leerniveaus:  
  

• Niveau 1: entreeopleiding / opleiding voor assisterend werk. 

• Niveau 2: je leert uitvoerende werkzaamheden goed uit te 
voeren. 

• Niveau 3: je leert meer zelfstandige taken goed uit te voeren. 

• Niveau 4: je leert zelfstandig te werken en mensen aan te 
sturen. 

• Na niveau 4 kan je naar het hbo.  

  



• Bij je studiekeuze en als je al bij ons op school zit.  

• Er zijn doorstroomcoaches, studentenbegeleiders  
en er is passend onderwijs.  

Wij helpen je graag! 



En waarom?  

Wat wil jij later worden?  



Waar kun je gaan werken? 



(Allround) kapper / salonmanager 

(je bent klantvriendelijk / je bent creatief 
/ je houdt van mensen mooi maken /  
je volgt de modetrends) 

 

Kapsalon 



Pedicuresalon 
(Medisch) pedicure 

(je gaat graag met mensen om / je werkt 
hygienisch / je voelt je verantwoordelijk)  
 



Schoonheidsspecialist 

(je bent klantvriendelijk / je houdt van 

verzorgen en mensen mooi maken) 

 

 

 

Schoonheidssalon 



Dienstverlener Zorg en Welzijn / Verpleegkundige  
/ Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg / 
Beautyprofessional in de zorg 

(je werkt onregelmatig / je raakt mensen aan / je houdt 
van mensen verzorgen / er is veel werk op niveau 3 & 4 

Verpleegtehuis / thuiszorg 



Verpleegkundige / Verzorgende individuele 
gezondheidszorg / Doktersassistent /  

Apothekersassistent / Beauty professional in de zorg 

(je werkt onregelmatig / j 
 

 

Ziekenhuis  



Verpleegkundige / Verzorgende IG / Maatschappelijke 
zorg 

(je bent zorgzaam en klantvriendelijk / je kunt goed luisteren / 
je helpt mensen graag / je werkt onregelmatig) 

Gehandicaptenzorg / psychiatrie 



Maatschappelijke zorg / sociaal (cultureel) werker /  
sociaal maatschappelijk dienstverlener  

(je bent zorgzaam en klantvriendelijk / je kunt goed  
luisteren / je helpt mensen graag) 

 

Bij mensen thuis & op straat 



Doktersassistent 

(je bent precies en 
klantvriendelijk 
/verschillende medische 
handelingen, 
tijdmanagment, stelt 
prioriteiten) 

Huisarts 



Apotheek 
Apothekersassistent 

(je bent precies en klantvriendelijk, Je hebt 
kennis van medicatie, luistervaardig, alert) 



Tandarts 
Tandartsassistent 

(je bent precies en klantvriendelijk, 
behulpzaam, technisch inzicht,  

praktisch ingesteld, kleine tandheelkundige 
handelingen) 

 



(Gespecialiseerd) pedagogisch medewerker 

(je houdt van kinderen / je bent zorgzaam /  
je bent geduldig) je bent medeopvoeder/  

je bent betrouwbaar) 

Kinderopvang 



Onderwijsassistent 

(je wilt kinderen of jongeren graag iets leren /  
je bent zorgzaam / je bent geduldig / je werkt  
graag met groepen) 

 

Basisschool / voortgezet en  

speciaal onderwijs / mbo 



Optiekbedrijf 
Opticien  

(je bent klantvriendelijk / je hebt oog voor detail /  
je hebt interesse in oogzorg, mode en techniek /  

verkoop) 

 



Laborant / analist / productontwikkelaar / 
kwaliteitstester / procesoperator 

(je bent precies / je houdt van scheikunde of biologie / 
je hebt interesse in gezondheidszorg, medicijnen, 
voedingsmiddelen of onderzoek) 

 

 

 

 

Laboratorium 



Persoonlijk Begeleider  
(je houdt van mensen en dieren) 

 

 

 

Zorgboerderij / verslavingszorg 
/ revalidatiecentrum  



Coördinator sport, bewegen en gezondheid / 

bewegingsagoog / vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn  

(je bent actief / je houdt van gezond leven)  

 

 

 

 

Sportcentrum / fysiotherapeut 



Zorg bij Defensie (VEVA) 

(je bent lichamelijk en mentaal sterk /  
je hebt discipline / je werkt graag samen / 
uitzending naar het buitenland is mogelijk) 

Defensie 



Je kunt voor Zorg, Welzijn & Uiterlijk 
opleidingen volgen bij o.a.:  



• Bezoek onze stands en praat met studenten / docenten.  

• Praat met familie, vrienden, buren, etc. 

• Proef de sfeer van de school tijdens een open dag. 

• Bekijk (filmpjes van) de opleiding(en) op onze websites. 

• Geef je op voor meeloopdagen.  

 

Hoe kom je meer te weten?   


