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Persoonlijk Begeleider Specifieke
Doelgroepen
Tijdens de mbo-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen leer je hoe je mensen met
(psychosociale) problemen kunt motiveren, stimuleren en zorg kunt verlenen. Het kan gaan om
activiteitenbegeleiding, begeleiding naar de arbeidsmarkt en woonbegeleiding.
Het uitstroomprofiel persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen betekent dat je als persoonlijk begeleider
werkt met ouderen, volwassenen in specifieke situaties of met jongvolwassenen. Het kan gaan om ouderen met
dementieverschijnselen of lichamelijke stoornissen, maar ook om ouderen zonder speciale problemen. Daarnaast
kun je ook werken in de psychiatrie, verslavingszorg en met asielzoekers, dak- en thuislozen.

Goed om te weten: de opleiding Maatschappelijke Zorg bestaat uit twee niveaus en zes profielen. Het eerste jaar
is een gezamenlijk basisjaar voor niveau 3 en niveau 4. Alle profielen en doelgroepen komen in het eerste leerjaar
aan bod om zo een goede keuze te kunnen maken. Er wordt ook gekeken welk niveau het beste bij je past. Aan
het einde van het basisjaar kies je een uitstroomprofiel. Bij het uitstroomprofiel horen ook keuzevakken, die bij je
profiel passen of jouw kennis over de beroepssector.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert onder andere:
• communiceren met je cliënten, hun familieleden, je collega’s en andere betrokkenen, zoals
bijvoorbeeld de fysiotherapeut
• hoe je een ondersteuningsplan opstelt en de cliënt volgens het plan kunt begeleiden
• welke begeleidingsmethodes er zijn binnen instellingen en welke goed bij jouw manier van

• welke begeleidingsmethodes er zijn binnen instellingen en welke goed bij jouw manier van
begeleiden passen
• welke activiteiten passend zijn bij de doelgroep waarbij jij stage loopt of later mee gaat werken
Je krijgt ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.
In de opleiding werk je onder andere aan de volgende kerntaken:
• schrijft het ondersteuningsplan
• begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht
• ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
• betrekt de cliënt en ondersteunt naastbetrokkenen
• voert coördinerende taken uit
• begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 1200,- (BOL), ca. € 500,- (BBL) (hele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
• Verklaring Omtrent Gedrag: ca. € 35,* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
BOL: in leerjaar 2 loop je vrijwel altijd stage in de ouderenzorg. In leerjaar 3 kun je stage lopen met
andere doelgroepen.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 dag per week naar school.
Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van je gemeente nodig.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs)
• mbo niveau 3
Vervolgopleiding
hbo, onder meer:
• sociaal werk
• toegepaste psychologie
• verpleegkundige
• pedagogiek
Crebo: 25478

Crebo: 25478

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Het kan zijn dat bepaalde vakken op een andere locatie van het Horizon College worden
gegeven en dat je dan naar Hoorn of Alkmaar gaat.
In een enkel geval kan het gebeuren dat je voor of tijdens de opleiding vanwege het
aantal studenten wordt overgeplaatst naar Hoorn of Alkmaar.



Informatie en vragen
Welzijn Alkmaar
OSBwelzijnalkmaar@horizoncollege.nl
(072) 547 68 94

