
Het Welzijn College van ROC Midden 
Nederland draagt bij aan het succes van de 
regio Utrecht via gerichte beroepsopleidingen. 
Dit doen we voor volwassenen en jongeren. 
We bieden een ruim aanbod met korte 
cursussen en trainingen, naast onze 
diplomagerichte bbl- opleidingen, branche 
opleidingen en landelijk erkende MBO-
leereenheden.

We erkennen de kennis en ervaring die 
mensen meebrengen en sluiten hierop 
aan. De lesinhoud bepalen we samen met 
onze praktijkinstellingen. Zij zijn belangrijke 
strategische samenwerkingspartners. Zo 
ontwikkelen uw medewerkers heel gericht 
de skills en kennis die vandaag en morgen op 
de arbeidsmarkt nodig zijn. En zijn zij sneller 
inzetbaar voor uw organisatie.

Iedereen met een passie voor welzijn kan zo 
een cursus of opleiding vinden die past. Zowel 
een starter in de branche, als een medewerker 
die zich wil door ontwikkelen. Het Welzijn 
College leidt op voor banen in de sectoren 
maatschappelijk zorg, welzijn, onderwijs en 
pedagogiek. 

We leiden op bij onze locaties in Utrecht, 
Amersfoort en Nieuwegein of in company bij 
organisaties. 

Kijk voor ons volledige aanbod 
op onze website: 

Meer
weten?

Bekijk hier onze selectie van de 
meest gevraagde cursussen 
en opleidingen

bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/welzijn
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Cursussen en
Opleidingen

Voor iedereen
met een passie
voor Welzijn

Anouk Dekkers 

Welzijn College 
06 43 29 63 22 
a.dekkers@rocmn.nl

Yvonne de Graaff 

Welzijn College 
06 43 43 07 83 
y.degraaff@rocmn.nl

 
Wilt u meer informatie over wat we voor uw organisatie kunnen 
betekenen als het gaat om het ontwikkelen van uw medewerkers? 
Neem dan contact op met Anouk Dekkers of Yvonne de Graaff.

https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl


WIE BEN JIJ?

Je bent een
ZIJ-INSTROMER OF STARTER

Je werkt niet in de welzijnssector, 
maar je wilt je oriënteren op een 

baan in deze sector.

Je bent een
HERINTREDER

Je hebt eerder gewerkt in 
de welzijnssector en wilt  
opnieuw aan de slag in 

deze sector.

Je wilt
DOORGROEIEN

Je werkt in de welzijnssector,
maar je wilt doorgroeien in

je functie.

Je bent
LEERGIERIG

Je werkt in de welzijnssector,
maar je wilt je kennis

verbreden of juist 
verdiepen.

Je houdt je kennis graag
UP TO DATE

 Bijhouden en behouden 
van de vakregistratie 

ONS AANBOD NIVEAU VOOR WIE? OMVANG LOOPTIJD RESULTAAT

CURSUS

Beeldcoaching Deel 1 Basisvaardigheden MBO 4
 

6  dagdelen 6 maanden Bewijs van deelname

Leesconsulent Basis MBO 4
 

 

12 dagdelen 6 maanden Bewijs van deelname

Nederlands 3F MBO 3
 

 

8 dagdelen n.v.t. Bewijs van deelname

Vier VVE MBO 3
 

12 dagdelen  6 maanden Bewijs van deelname

Knap Lastig MBO 3
 

 

6 dagdelen  n.v.t. Bewijs van deelname

LEEREENHEID OF KEUZEDEEL (MBO-certificaat)

Specialist leesbevordering 0-12 jaar MBO 4
 

 

6 maanden n.v.t. MBO-certificaat

Werken met baby’s MBO 3
 

16 dagdelen 6 maanden MBO-certificaat

Helpende plus MBO 2
 

 

20 dagdelen 6 maanden MBO-certificaat

Individuele basiszorg verlenen MBO 2
 

10 dagdelen 3 tot 4 maanden MBO certificaat  
landelijk erkend C0039 

Ondersteunen bij huishouden, wonen en welbevinden MBO 2
 

10 dagdelen 3 tot 4 maanden MBO certificaat  
landelijk erkend C0033

Voeding & Hospitality in zorg en welzijn MBO 2
  

 

 
10 dagdelen 6 maanden MBO-certificaat

OPLEIDING (BRANCHE ERKEND, BBL)

Sociaal Begeleiden met Ervaringsdeskundigheid MBO 4
  

72 dagdelen 2 jaar MBO-diploma

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker MBO 4
 

 

 
80 dagdelen 1 tot 3 jaar MBO-diploma

Instructeur (V)MBO MBO 4
 

 

  
50 dagdelen 1 jaar MBO-diploma

Leidinggevende XXL MBO 4
  

1 lesdag per week 1 jaar MBO-diploma

Praktijkopleider MBO 4
  

1 lesdag per week 1 jaar MBO-diploma

Onderwijsassistent MBO 4
 

1 lesdag per week 2 jaar MBO-diploma

Pedagogisch medewerker kinderopvang MBO 3
 

1 lesdag per week 1 tot 2 jaar MBO-diploma

Dienstverlener Zorg & Welzijn MBO 2
 

160 dagdelen 1,5 jaar MBO-diploma

Klik op de link voor 
meer informatie!

?

https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/beeldcoaching-deel-1-basisvaardigheden
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/beeldcoaching-deel-1-basisvaardigheden
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/leesconsulent-basis
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/leesconsulent-basis
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/nederlands-3f
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/nederlands-3f
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/vier-vve
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/vier-vve
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/knap-lastig-4-12-nieuw
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/knap-lastig-4-12-nieuw
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/specialist-leesbevordering-0-12-jaar-k0879
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/specialist-leesbevordering-0-12-jaar-k0879
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/keuzedeel-werken-met-babys
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/keuzedeel-werken-met-babys
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/helpende-plus-niveau-2-k0905
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/helpende-plus-niveau-2-k0905
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/individuele-basiszorg-verlenen-niveau-2-klassikaal-c0039
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/individuele-basiszorg-verlenen-niveau-2-klassikaal-c0039
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/ondersteunen-bij-wonen-en-welbevinden-niveau-2-klassikaal-c0033
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/ondersteunen-bij-wonen-en-welbevinden-niveau-2-klassikaal-c0033
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/keuzedeel-voeding-hospitality-zorg-en-welzijn-k1137
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/keuzedeel-voeding-hospitality-zorg-en-welzijn-k1137
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/sociaal-begeleiden-met-ervaringsdeskundigheid-instroomcrebo-23181
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/sociaal-begeleiden-met-ervaringsdeskundigheid-instroomcrebo-23181
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/gespecialiseerd-pedagogisch-medewerker-niveau-4-15-jaar-voor-medewerkers-met-ervaring
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/gespecialiseerd-pedagogisch-medewerker-niveau-4-15-jaar-voor-medewerkers-met-ervaring
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/leidinggevende-xxl-niveau-4-een-jaar
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/leidinggevende-xxl-niveau-4-een-jaar
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/praktijkopleiderleercoach-bbl-mbo
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/praktijkopleiderleercoach-bbl-mbo
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/pedagogisch-medewerker-kinderopvang-niveau-3
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/pedagogisch-medewerker-kinderopvang-niveau-3
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/dienstverlener-zorg-welzijn-niveau-2
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/dienstverlener-zorg-welzijn-niveau-2



