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Wist je dat… 
je met een opleiding in de sector onderwijs het verschil 
leert maken in de ontwikkeling van een kind. 

Binnen het onderwijs kun je heel 
veel kanten op. Je kunt werken op 
een basisschool, in het speciaal 
onderwijs, op het voorgezet 
onderwijs, in het mbo en zelfs 
in de kinderopvang (voor- en 
naschoolse opvang).  
 
Welke opleiding je ook kiest, wij 
leiden je op voor de toekomst. 
Wij werken nauw samen met veel 
scholen en kinderopvangcentra in 
de regio. Zo doe je bij ons altijd 
de ervaring op die aansluit op je 
toekomstige baan. Je ziet meteen 
waar je na je opleiding kunt gaan 

werken en leert de vaardigheden 
die jij nodig hebt om aan de slag te 
kunnen.  

Nog niet uitgestudeerd? Je kunt 
bij ROC Mondriaan doorstromen 
naar een vervolgopleiding die bij 
jouw talent past. Dat kan binnen het 
mbo zijn, maar je kunt er ook voor 
kiezen om door te stromen naar 
het hbo. Alle mbo 4 studenten van 
Mondriaan kunnen doorstromen 
naar AD PEP niveau 5 opleiding 
(2-jarige opleiding), PABO of 
de Docentenopleidingen HBO 
(meerjarige opleiding).  

Word jij 
de Mondriaan 
van het onderwijs? 

Opleidings-
richtingen

Jij bent nodig in het onderwijs!  
Wil jij graag met kinderen werken? Word jij blij van het idee dat je ze net 
dat extra beetje aandacht kan geven? Ben je flexibel en creatief? Dan is 
een opleiding in de sector Onderwijs echt iets voor jou! Of je nu wilt gaan 
werken in de kinderopvang, het onderwijs, met kinderen onder de 4 jaar 
of juist liever met oudere kinderen. Wat je keuze ook is, onze opleidingen 
bieden jou een goede basis voor een baan in het onderwijs.  

 ▪ Onderwijsassistent, niveau 4
 ▪ Pedagogische werk, niveau 3 en 4
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Esmee

Ik wist al wat ik wilde 
gaan doen, maar 
tijdens de Open Dag 
heb ik echt de sfeer 
van de school kunnen 
proeven.

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

Kijk voor actuele informatie

Wat kies jij?

rocmondriaan.nl/onderwijs

Schoolambassadeur
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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 

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


