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Profit Opleidingen 
onderstreept dat je als mens 

het verschil kunt maken
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Wat is Sociaal Agogisch Werk bij Profit Opleidingen?

Je wilt betekenisvol zijn voor mensen.

Je hebt belangstelling voor mensen en wilt graag met ze werken. 

Je wilt voor mensen betekenisvol zijn. Dat kunnen kinderen, 

jongeren, volwassenen en/of ouderen zijn.



Je wilt behulpzaam zijn bij opvoeden, ontwikkelen en begeleiden. 

Dit kan binnen Sociaal Agogisch Werk. Onder Sociaal Agogisch 

Werk vallen Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk. Voor 

deze sectoren bieden wij meerdere opleidingen aan.


Je wilt behulpzaam zijn.



De opleidingen zijn verkort en daardoor intensief. De theorie en 
praktijk staan sterk met elkaar in verbinding. Wat in de 
opleiding geleerd wordt kan direct in de praktijk worden 
toegepast. Studenten onderzoeken wat ze leren en zijn kritisch. 
De lessen zijn interactief en er wordt veel uitgewisseld om 
zoveel mogelijk te leren. Als student word je intensief begeleid 
en tegelijk aangespoord tot zelfstandigheid. Onze docenten zijn 
werkzaam in het werkveld en vaak ook coach.



Wat je vooropleiding ook is; bij ons duurt de MBOopleiding 
Maatschappelijke Zorg (MZ) enPedagogisch Werk (PW) niveau-3 
slechts 12maanden en niveau-4 maar 18 maanden.



Tijdens de eerste fase kun jij je keuze voor hetniveau wijzigen van 
niveau 3 naar 4 of andersom.Ook kun je in de eerste fase een 
switch makentussen Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch 
Werk. Het eerste deel van de opleidingzit je namelijk bij elkaar in 
de groep. Je leert overalle doelgroepen van het sociaal 
agogisch werkveld.Profit Opleidingen doet dit omdat wij ervaren


datelke hulpverlener over dezelfde basisvaardighedenen 
basishouding moet beschikken. Dus twijfel je nunog welke 
richting je wilt kiezen? Tijdens deopleiding hoor en ervaar je van 
docenten enmedestudenten wat werken in de 
anderedoelgroepen betekent. Op basis daarvan kun je inde 
eerste fase altijd nog overstappen.



Tijdens je beroepspraktijkvorming (stage) word jeuitgebreid 
ondersteund. Er is intensief contacttussen jou, ons en je 
werkomgeving. Als studentword je gestimuleerd om ervaringen 
vanuit depraktijk te delen en door feedback om te zetten 
inprofessionele groei.

Een opleiding volgen bij Profit Opleidingen
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Profit Opleidingen heeft een landelijk netwerk van locaties waar 
de opleidingen worden verzorgd. Delocaties waar op dit 
moment de lessen wordenverzorgd zijn: 
Amsterdam/Amstelveen, Utrecht/DeBilt en Zwolle. Ook verzorgen 
wij incompanyopleidingen, op aanvraag kunnen wij hiervoor 
eenofferte verzorgen.

Landelijk



Wat maakt Profit Opleidingen uniek? 

100% gespecialiseerd

Beoordeling studenten

7,9

Intensieve persoonlijke 

begeleiding

Persoonlijke ontwikkeling

Baan zekerheid

80%

Verkorte opleidingen
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Maatschappelijke zorg speelt een noodzakelijke rolin onze 
samenleving. Hulp bieden aan eenkwetsbare groep (jong) 
volwassen of ouderen.Mensen die niet (volledig) zelfstandig 
kunnenwonen. De persoon die op professionele wijze 
dezemensen verzorgt en begeleidt is opgeleid alsbegeleider 
Maatschappelijke Zorg. De opleidingwordt op niveau 3 en 
niveau 4 verzorgd en er zijnverschillende opleidingsvarianten.



Begeleider zijn is pittig. Anderen kunnen helpenbetekent zelf 
kunnen open staan en invoelen, echtzijn, structuur bieden, 
kunnen en willensamenwerken, kracht hebben en optimistisch 
enstimulerend zijn. Daarvoor moet je naar jezelfkunnen kijken en 
jezelf kennen.

De doelgroep Maatschappelijke Zorg bestaatmensen van alle 
leeftijden. Ze hebben professionelehulp nodig bijvoorbeeld 
omdat ze een lichamelijkeen/of verstandelijke of zintuiglijke 
beperkinghebben. Een psychiatrische aandoening 
hebben,psychosociaal of gedragsproblemen vertonen ofleiden

Maatschappelijke Zorg

De doelgroepen Maatschappelijke Zorg



aan ouderdoms- klachten. Maar het kunnenook mensen zijn met 
verslavingsproblemen,delinquenten of mensen die te maken 
gehadhebben met huiselijk geweld. Ookvluchtelingenwerk valt 
onder MaatschappelijkeZorg.

maart september
Alle opleidingen die onder Maatschappelijke Zorg vallen starten 
twee keer per jaar: in  en .

Wanneer start de opleiding?

Begeleider Gehandicaptenzorg

Begeleider Specifieke doelgroepen

Niveau 3 in 12 maanden

Begeleider Gehandicaptenzorg

Begeleider Specifieke doelgroepen

Agogisch medewerker GGZ

Thuisbegeleider

Niveau 4 in 18 maanden

PW4 van Niveau 3 naar 4 (6 mnd.)

Extra’s

PW4 Extra Verkort (12 mnd.)

De opleidingsprofielen
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Actuele prijzen staan op onze website weergegeven.

Prijzen



Het werk van de Pedagogisch werker, waar 
ookOnderwijsassistent onder valt, is noodzakelijke inonze 
samenleving. De taak van de PedagogischWerker (PW) is het 
begeleiden en opvoeden enstimuleren van de ontwikkeling van 
het kind (PW3).De opleiding PW4 leidt daarnaast op 
tot(gespecialiseerd) Pedagogisch Medewerker 
t.b.v.kinderen/jongeren met specifiekebegeleidingsvragen. 
Dan wordt er gewerkt aan hetontwikkelen van jouw 
overstijgende encoördinerende vaardigheden.



Als onderwijsassistent ben je de steun en toeverlaatvan de 
leraar. Je werkt met kleine groepjesleerlingen aan extra 
ontwikkeling of helpt dekinderen die meer begeleiding nodig 
hebben.



Het bieden van veiligheid is de belangrijkstevoorwaarde voor 
het kind/jongere om zich goed tevoelen. De begeleider biedt het 
kind allerlei vormenaan van spel, contact met leeftijdgenootjes 
enontplooiings-mogelijkheden. Dit aangepast op deleeftijd en 
het karakter van het kind/jongere.Afstemming en samenwerking 
met de ouder(s)vormt hierbij een belangrijk onderdeel. 

Pedagogisch Werk



De persoonlijkheid van de PW-er is in debegeleiding en 
opvoeding cruciaal. Kinderen ofjongeren kunnen helpen 
betekent zelf kunnen openstaan en invoelen, echt zijn, structuur 
kunnenbieden, willen en kunnen samenwerken en creatiefen 
stimulerend zijn. Daarvoor moet je naar jezelfkunnen kijken en 
jezelf kennen.

De doelgroep van een pedagogisch medewerkerbestaat uit 
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.Je werk kun je uitvoeren in 
o.a. de peuterspeelzaal,kinderdagverblijf, in de buitenschoolse 
opvang, opde basisschool, het voortgezet onderwijs of 
hetspeciaal onderwijs.

maart september
Alle opleidingen die onder Pedagogisch Werk vallen starten twee 
keer per jaar: in  en .

Actuele prijzen staan op de website weergegeven.

Prijzen

Wanneer start de opleiding?

De doelgroepen Pedagogisch Werk

Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang

Niveau 3 in 12 maanden

Onderwijsassistent

Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker

Niveau 4 in 18 maanden

PW4 van Niveau 3 naar 4 (6 mnd.)

Extra’s

PW4 Extra Verkort (12 mnd.)

De opleidingsprofielen

09



Wil je de opleiding extra verkort doen? Dat is mogelijk bij Profit 

Opleidingen. 

Profit Opleidingenbiedt ook de mogelijkheid de opleidingen 

opniveau-4 met een half jaar te verkorten. Dat ismogelijk als je 

voldoende werkervaring hebt, eenMBO 3/ 4 diploma hebt, een 

afgeronde HAVO/VWOdiploma of HBO leerervaring. In het 

intakegesprekworden de opties besproken.

Alle opleidingen die onder Pedagogisch Werk vallen starten twee 

keer per jaar: in februari en augustus.

Wanneer start de opleiding?

Actuele prijzen staan op onze website weergegeven.

Prijzen

Extra verkort
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De opleidingen zijn bestemd voor volwassenenvanaf 20 jaar. 
Uitzondering op deze leeftijd is in eenenkele situatie mogelijk. 
We kiezen bewust voordeze leeftijdsgrens omdat we 
levenservaring alszeer waardevol en bruikbare aanvulling zien 
in onzeopleidingen.



Motivatie en levens- en werkervaring zijn voor onsdan ook meer 
bepalend bij de toelating tot deopleiding dan je vooropleiding. 
De opleiding doeteen beroep op eigen initiatief en 
eigenverantwoordelijkheid en is niet schools. Vanstudenten 
wordt verwacht dat zij een openleerhouding hebben naar 
medestudenten. Deverkorte opleidingen zijn intensief. Het is 
daaromvan belang dat je privé, stage/werk en opleidinggoed 
georganiseerd hebt. De opleiding is,afhankelijk van de leerweg, 1 
of 2 dagen. Daarnaastloopt je 12 tot 16 uur stage (dit mag ook 
werk zijn).Het huiswerk komt op gemiddeld 6 uur per week.
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De toelating en studiebelasting



De beroepspraktijkvorming (stage) vormt eenbelangrijk 
onderdeel van je studieprogramma.Tijdens deze stage leer je 
de behandelde kennis envaardigheden toe te passen in de 
praktijk. Tijdensde opleiding bepaal jij in overleg met de 
instellinghoe lang je in een praktijkinstelling blijft leren. 
Deeerste praktijkperiode dient minimaal een half jaarte zijn. De 
doelgroep(en) zijn ook je eigen keuze.



Je kunt naar keuze de verkorte opleidingen volgenvia een 
beroepsopleidende leerweg (BOL), via deberoepsbegeleidende 
leerweg(BBL) of via de derdeleerweg (OVO). Voor de BOL heb je 2 
dagen schoolmaar maak je minder stagetijd. De stagetijd in 
deBOL-route is gemiddeld 12 uur per week. De BOL-route geeft 
recht op studiefinanciering oflevenlanglerenkrediet.



De studenten BBL en OVO gaan 1 dag naar school.De stageduur 
in de BBL-route is gemiddeld 16 uur.De stageduur in de 
OVO-route is gemiddeld 12 uurper week.



www.stagemarkt.nl

Profit Opleidingen ziet het als een 
gezamenlijkeverantwoordelijkheid te komen tot een goede 
enpassende stageplaats. Het initiatief voor het vindenvan een 
praktijkinstelling ligt bij jezelf en wijondersteunen je daarbij 
volledig. Ervaring leert datde juiste stageplaats altijd wordt 
gevonden, ookvanwege actieve stagebemiddeling. Je dient 
stagete lopen bij een praktijkinstelling die erkend is doorde 
Stichting Samenwerking BeroepsonderwijsBedrijfsleven (SBB). Op 
hun site vind je de praktijkinstellingen waar je 
de stage kuntvolgen.

Beroepspraktijkvorming (stage)
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Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroepvolgt dan 
mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal inaftrek brengen. Er 
geldt alleen een drempel van€ 250,-. Tot de studiekosten 
behoren alle kosten diebetrekking hebben op de opleiding, zoals 
lesgeld,examengeld, studieboeken, naslagwerken en 
overigstudiemateriaal. De teruggaaf is afhankelijk van hettarief 
inkomstenbelasting waartegen jouw inkomenbelast is en 
bedraagt minimaal 38% en maximaal52%.

Financiële aspect

Voor de MBO-opleiding kun je studiefinancieringontvangen als 
je ouder bent dan 18 jaar en je deaanvraag hebt gedaan voor 
de maand waarin je 30jaar wordt. Daarnaast geldt dat je een 
voltijdsberoepsopleidende leerweg (BOL) volgt. De 
BOLopleidingen van PROFIT Opleidingen voldoen aan de criteria 
beroeps opleidend en voltijd. Ben je ouder dan 30 jaar dan kun je 
wellicht gebruik maken van het levenlanglerenkrediet, ook dit kan 
je alleen ontvangen als je de BOL-leerweg volgt.

Studiefinanciering en Levenlanglerenkrediet
www.stagefondszorg.nl

Jouw werkgever of stage-instelling kan in aanmerking komen 
voor afdrachtvermindering loonbelasting. Dit kan als je 
gedurende de opleiding een BBL dienstverband hebt met een 
door Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB) erkend leerbedrijf. Kijk voor verder informatie en 
voorwaarden op de site van de belastingdienst. Een door SBB 
erkend leerbedrijf in de ggz-, gehandicapten- en jeugdzorg kan 
aanspraak maken op het stagefonds. Voor meer informatie zie 
onze website of de website .

Vergoedingen werkgever/stage-instellingFiscale aftrek van studiekosten minimaal 38% en maximaal 52%.
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Hét MBO-college voor 
Sociaal Agogisch Werk
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Postadres
Postbus 40028

8004 DA Zwolle

Bezoekadres
Kantoor en opleidingslocatie Zwolle

Effeilstraat 1

8013 RT Zwolle

Contactgegevens
info@profitopleidingen.nl

www.profitopleidingen.nl

(038) 82000210

Maandag t/m donderdag: 8:30 - 12:30 en 13:15 - 16:30.

Vrijdag: 9:30 - 12:30.


