
Open Dagen
▪ DINSDAG 9 NOVEMBER 2021 15.00 - 20.00 UUR 

▪ DINSDAG  1 FEBRUARI 2022 15.00 - 20.00 UUR 

▪ DINSDAG  15 MAART 2022 15.00 - 20.00 UUR

TIP! Wil je deelnemen aan één van bovenstaande activiteiten?  
Kijk eerst op de website rocmondriaan.nl. Hier vind je actuele 
informatie over of je digitaal of op locatie kan deelnemen.

rocmondriaan.nl/opendagen

Zorg
▪ Apothekersassistent, niveau 4
▪ Dienstverlening, niveau 2
▪ Doktersassistent, niveau 4
▪ Maatschappelijke zorg, niveau 3 en 4
▪ Praktijkopleider, niveau 4
▪ Verpleegkunde, niveau 4
▪ Verzorgende IG, niveau 3

Welzijn
▪ Dienstverlening, niveau 2
▪ Maatschappelijke zorg, niveau 3 en 4
▪ Pedagogisch werk, niveau 3 en 4
▪ Sociaal werk, niveau 4
▪ Verzorgende IG, niveau 3
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School voor Gezondheidszorg Den Haag 
Aspasialaan 19
2493 WN Den Haag
088 666 3700

School voor Maatschappelijke zorg en Verzorgende 
Aspasialaan 19
2493 WN Den Haag
088 666 3700

School voor Zorg en Welzijn Delft
Brasserskade 1
2612 CA Delft
088 6663635

School voor Zorg en Welzijn Leiden
Vondellaan 35
2332 AA Leiden  
088 666 3715

School voor Zorg en Welzijn Den Haag
Leeghwaterplein 72
2521 DB Den Haag
088 666 3300

School voor Pedagogische en Sociale beroepen
Brouwersgracht 50
2512 ER Den Haag
088 666 3740

School voor Zorg en Welzijn Westland * 
Europa 1
2672 ZX Naaldwijk
088 666 3735

Kijk voor actuele informatie

Wat kies jij?
rocmondriaan.nl/zorg
rocmondriaan.nl/welzijn

Opleidings
richtingen
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De Mondriaan van 
Zorg en Welzijn werkt 
graag met mensen

De vraag naar goed opgeleide mensen in Zorg en Welzijn wordt alleen 
maar groter. Of het nu gaat om werken in de thuiszorg, een buurthuis, 
de kinderopvang, een huisartsenpraktijk, ziekenhuis, apotheek of om een 
instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische 
aandoening, een opleiding in Zorg en Welzijn biedt jou zekerheid op een 
veelzijdige loopbaan. 

Welke richting past bij jou?
Binnen Zorg en Welzijn kun je heel veel kanten op. Je kunt mensen 
begeleiden, ondersteunen en verzorgen, kinderen helpen in hun 
ontwikkeling of mensen adviseren over hun medicatie of behandeling. 
Hoe kies je de opleiding die het beste bij jou past? Met deze folder helpen 
we je op weg. Ook helpen we je graag verder tijdens de Open dagen. Kijk 
voor meer informatie op rocmondriaan.nl.  

Wij leiden je op voor de toekomst
Welke opleiding je uiteindelijk ook kiest, wij leiden je op voor de toekomst. 
Wij werken nauw samen met werkgevers op het gebied van zorg en welzijn. 
Zo doe je bij ons altijd ervaring op die aansluit op je toekomstige baan. 
Je ervaart meteen waar je na je opleiding kunt gaan werken en leert de 
vaardigheden die verwacht worden van een medewerker van de toekomst. 

Nog niet uitgestudeerd? Je kunt bij ROC Mondriaan doorstromen naar een 
vervolgopleiding die bij jou past. Dat kan binnen het mbo zijn, maar je kunt 
er ook voor kiezen om door te stromen naar het hbo. 
Bijvoorbeeld: Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) ➡ 
Verzorgende IG (Niveau 3) ➡ Mbo Verpleegkunde (niveau 4)

Jij bent nodig!
Vind jij het belangrijk dat mensen de best mogelijke kwaliteit van leven 
hebben (wat hun situatie ook is)? En wil jij daar aan bijdragen? Meld je 
dan aan voor een van de zorg- en welzijnsopleidingen bij ROC Mondriaan, 
want jij bent nodig!



Wist je dat… 
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Nema 

Fleur
De praktijklessen op 
school zijn heel 
interessant, maar 
tijdens stage leer je 
toch wel het meeste.

Het fijne aan mijn 
opleiding is dat je er twee 
in één doet: ouderen- en 
gehandicaptenzorg.

Wil je mijn hele verhaal lezen, 
bezoek dan 
rocmondriaan.nl/
ambassadeur-nema

Wil je mijn hele verhaal lezen, 
bezoek dan 
rocmondriaan.nl/
ambassadeur-fleur

Schoolambassadeur

Schoolambassadeur

Sta jij graag klaar voor anderen en 
zie jij het als een uitdaging om het 
beste te halen uit mensen (wat hun 
situatie ook is)? Als Verzorgende IG/
Maatschappelijke zorg ondersteun, 
begeleid en help je mensen in hun 
dagelijkse verzorging en (vrijetijds-)
activiteiten. Je kan komen te werken 
in de gehandicaptenzorg, thuiszorg 
of een verpleeghuis.   

Kan jij goed luisteren? Ben je 
stressbestendig en help jij mensen 
graag met hun zorgvraag? Dan is 
de opleiding Doktersassistent of 
Apothekersassistent iets voor jou.  
Als dokter- en apothekersassistent 
ben jij als eerste aanspreekpunt 

de schakel tussen de zorgvrager 
en de zorg die ze nodig hebben: 
medicatie of hulp van een huisarts/
specialist. 

Als verpleegkundige ondersteun je 
mensen die dat nodig hebben in 
de (dagelijkse)zorg (op lichamelijk, 
geestelijk en sociaal vlak). Je kan 
in het ziekenhuis, verpleeghuis, 
thuiszorg, instelling voor mensen 
met een verstandelijke beperking 
of psychiatrische instelling komen 
te werken. Deze richting is echt iets 
voor jou als je op zoek bent naar 
een verantwoordelijke baan, waarin 
jij het verschil kan maken in het 
leven van anderen. 

Leren in de praktijk
Tijdens een opleiding in de 
zorgsector leer je veel in de praktijk. 
We werken samen met werkgevers 
uit de regio in vernieuwende 
projecten zoals robotica en 
ondernemend gedrag. Ook doen 
we mee met maatschappelijke 
activiteiten in de regio, zoals NL 
doet en verwenmiddagen voor 
ouderen. Daarnaast organiseren 
we masterclasses, webinars, 
excellentieprogramma’s en 
buitenlandse stages voor 
studenten die net wat  
extra’s willen. 

Ben je hulpvaardig, oplossings-
gericht en kan je goed 
samenwerken? Wil je mensen die 
dat nodig hebben ondersteunen, 
begeleiden of met elkaar in 
verbinding brengen? Dan zijn de 
opleidingsrichtingen Sociaal werk 
en Dienstverlening (bijvoorbeeld  
Helpende zorg en welzijn en Facilitair 
medewerker) echt iets voor jou. 

Ligt jouw interesse meer bij het 
ondersteunen en begeleiden van 
specifieke doelgroepen? Kies dan 
voor een van de Maatschappelijke 
zorg opleidingen. Tijdens deze 
opleidingen leer jij hoe je inspeelt 

op de behoeftes en mogelijkheden 
van je cliënten. Of het nu om een 
jongere gaat met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking, 
(dementerende) ouderen of mensen 
met een psychiatrisch probleem. 

Ook bieden we binnen de
sector Welzijn de Pedagogisch
medewerker kinderopvang aan.
Echt iets voor jou als je graag
met kinderen wilt werken zodat
zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Als hier jouw 
interesse ligt, kijk dan ook zeker 
welke opleidingen wij in de sector 
Onderwijs aanbieden.

Leren in de praktijk
Stages zijn een onmisbaar 
onderdeel bij een opleiding in 
deze sector. Je leert van dichtbij 
hoe de zaken er in het werkveld 
aan toegaan. Ook ontdek je waar 
jouw talenten liggen en wat je écht 
leuk vindt om te doen. Met alle 
opgedane kennis en ervaring kun 
je vervolgens weer anderen helpen. 
Onze opleidingen zijn stuk voor 
stuk uitdagend en bieden jou  
volop de kans om te groeien 
binnen deze branche. 

Jij bent nodig!
Een zorgopleiding is echt iets voor jou als je mensen die  
dat nodig hebben graag helpt in hun (dagelijkse) zorg.  
Met een opleiding in deze veelzijdige sector behoren een 
baan in de verpleging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en in 
een huisartsenpraktijk, apotheek of ziekenhuis allemaal tot 
de mogelijkheden. Wil jij werk doen waarmee je echt het 
verschil maakt? 

Jij maakt het verschil!
Ben jij sociaal, vind je het leuk om met mensen te werken 
en haal je graag het onderste uit de kan? Dan is de sector 
welzijn echt iets voor jou! In deze sector werk je met 
jongeren en kinderen, volwassenen en ouderen. Je leert alles 
over het begeleiden van mensen en je kunt echt het verschil 
maken voor anderen. Een opleiding in deze sector bereidt 
je voor op een baan bij een kinderdagverblijf, buurthuis of 
andere maatschappelijke organisatie. 

een groot deel van onze studenten tijdens de uitbraak van het 
coronavirus een bijdrage heeft kunnen leveren in de zorg? Uiteraard 
gebeurde dit op een verantwoorde manier. 

Wist je dat… 
we je volop kansen bieden om door te studeren? Zo bieden we 
verschillende maatwerktrajecten aan om binnen ROC Mondriaan 
door te stromen naar een hoger niveau, maar werken we ook aan 
een verkorte mbo-hbo route met Inholland.   


