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Iets	voor	jou?
Je bent dienstverlenend, zorgzaam, 

flexibel en gastvrij. Je vindt het 

leuk om met mensen te werken 

en bent altijd bereid iets voor een 

ander te doen. Natuurlijk heb je 

oog voor wat er moet gebeuren. 

Je kunt goed plannen en je houdt 

ervan om dingen te regelen. Je bent 

een echte doener. Herken je jezelf 

in deze eigenschappen en heb je 

een vmbo-diploma basis? Kies dan 

voor één van onze opleidingen in de 

dienstverlening!

Dienstverlening 
zoekt aanpakkers. 

Iets voor jou?
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Werken in de 
dienstverlening
Aanpakken, daar houd jij van. In de dienst-

verlening draait het om plannen, organiseren 

en vooral: doen!

Dienstverlening is een breed 

begrip. Je werkt bijvoorbeeld 

veel met mensen of je assis-

teert bij het organiseren van 

activiteiten en evenementen. 

Naar welke richting gaat jouw 

voorkeur uit?

Sport	en	recreatie
Ben jij sportief en lijkt het 

je leuk om te assisteren bij 

sportieve en recreatieve 

 activiteiten? Dan is de oplei-

ding Medewerker sport en 

recreatie iets voor jou. Je kunt 

bijvoorbeeld gaan werken 

bij fitnesscentra, sport-

verenigingen, zwembaden of 

recreatiebedrijven. Je helpt bij 

activiteiten, begeleidt gasten, 

geeft uitleg en je houdt toe-

zicht. Een afwisselende baan!

Facilitaire	dienstverlening
Als medewerker facilitaire 

dienstverlening doe je onder-

steunende werkzaamheden 

bij een bedrijf of instelling. 

Je helpt bijvoorbeeld bij het 

beheer van gebouwen, je 

brengt pakketten rond of je 

assisteert bij het bereiden en 

serveren van maaltijden. Dit 

kun je doen bij een zorginstel-

ling, een hotel/restaurant of 

een schoonmaakbedrijf.

Zorg	en	welzijn
Werk je graag met mensen en 

ben je een zorgzaam type? Kijk 

dan eens naar de opleiding 

Helpende zorg en welzijn. 

Je ondersteunt cliënten in 

bijvoorbeeld een verpleeg- of 

verzorgingstehuis bij het 

huishouden, de persoonlijke 

verzorging of bij sociale 

activiteiten. Ook kun je gaan 

werken in de thuiszorg of 

kinderopvang.
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_kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.regiocollege.nl

Uitstroomprofiel		
Medewerker	recreatie	en	sport

	 	 BOL,	niveau	2

	 	 2	jaar	(incl.	basisjaar)

	 		 Zaandam	en	Koog	aan	de	Zaan

»	Als	medewerker	recreatie	en	sport:
- assisteer je bij sportieve en recreatieve 

  activiteiten en evenementen;

- begeleid en instrueer je deelnemers tijdens 

activiteiten en houd je toezicht;

- onderhoud en beheer je materialen en 

accommodaties, en zet je materialen klaar;

- kun je gasten/sporters enthousiast maken  

  voor een activiteit.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag bij fitnesscentra, indoor- 

en outdoorcentra en sportverenigingen, 

zwembaden en buitensportondernemin-

gen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook werken 

in recreatiebedrijven zoals campings en 

bungalowparken.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen	
- Sport- en bewegingsleider niveau 3;

- Zelfstandig medewerker leisure & hospitality  

  niveau 3.

»	Toelating
- vmbo-diploma bl;

- entreediploma niveau 1.

Basisjaar	
Dienstverlening

	 	 BOL,	niveau	2

	 	 1	jaar;	totale	opleiding	2	jaar

	 		 Zaandam,	Purmerend	en	
	 	 Koog	aan	de	Zaan

»	Basisjaar	Dienstverlening
Iedere opleiding start met een basisjaar.

Je wordt geplaatst in de opleiding van je 

eerste keuze, maar gedurende het jaar 

onderzoek je welk uitstroomprofiel het 

beste bij je past:

- Medewerker sport en recreatie;

- Medewerker facilitaire dienstverlening;

- Helpende zorg en welzijn.

»	Inhoud	basisjaar
In de eerste periode is veel werkveld-

oriëntatie opgenomen. Als dienstverlener 

ben je breed inzetbaar en kun je te maken 

krijgen met uiteenlopende doelgroepen: 

jonge kinderen, jongvolwassenen, volwas-

senen en ouderen. Je leert wat er allemaal 

bij komt kijken om met deze doelgroepen 

te werken. De werkveldoriëntatie levert je 

ook een stageplek op waar je in de tweede 

periode start met twee dagen stage in de 

week. Naast de stage krijg je op school 

vakleer die hoort bij jouw werkgebied en 

kies je elke periode een vak naar keuze.

»	Beroepspraktijkvorming	(bpv)
Gedurende periode 2, 3 en 4 loop je twee 

dagen per week stage. In het basisjaar loop 

je bij minimaal twee verschillende organi-

saties of instellingen stage.

»	Hoe	verder	na	het	basisjaar?
Uiterlijk aan het einde van periode 2 leg je 

met je loopbaancoach vast welk uitstroom-

profiel je hebt gekozen en hoe je je oplei-

ding vervolgt.
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Uitstroomprofiel	
Medewerker	facilitaire	
dienstverlening

	 	 BOL,	niveau	2

	 	 2	jaar	(incl.	basisjaar)

	 		 Zaandam	en	Purmerend

»	Als	medewerker	facilitaire	dienstverlening:
- help je bij de uitvoering van de dagelijkse 

werkzaamheden in de instelling of het bedrijf 

waar je werkt;

- help je bij het beheer van gebouwen en 

apparatuur: je zorgt er bijvoorbeeld voor dat 

apparatuur goed is geïnstalleerd;

- help je bij het organiseren van vergaderingen 

en bijeenkomsten: je zorgt ervoor dat de 

ruimtes zijn ingericht en gebruikt kunnen 

worden;

- verzorg je de catering: je neemt bestellingen 

op en maakt eenvoudige gerechten klaar;

- kun je snel schakelen, want je werk is heel 

afwisselend;

- kun je op allerlei plekken worden ingezet, 

bijvoorbeeld in de catering, op de receptie en 

bij het beheer van gebouwen.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag bij de facilitaire dienst van 

een zorginstelling of een groot bedrijf, maar 

ook in een hotel, bedrijfsrestaurant of onder-

houds- en schoonmaakbedrijf.

»	Mogelijke	vervolgopleiding	
Een mbo-opleiding op niveau 3

»	Toelating
- vmbo-diploma bl;

- entreediploma niveau 1, bij voorkeur 

  Assistent dienstverlening en zorg.

 

Uitstroomprofiel	
Helpende	zorg	en	welzijn

	 	 BOL,	niveau	2

	 	 2	jaar	(incl.	basisjaar)

	 		 Zaandam	en	Purmerend

»	Als	helpende	zorg	en	welzijn:
- vind je het leuk om met mensen te werken 

van alle leeftijden: kinderen, volwassenen en 

ouderen;

- help je cliënten bij het opruimen, 

schoonmaken, wassen en koken;

- help je bij persoonlijke verzorging: 

bijvoorbeeld bij het douchen, aankleden en 

naar het toilet gaan;

- begeleid je bij activiteiten: je doet samen 

boodschappen, je leest voor, je wandelt met 

je cliënt, je doet spelletjes met elkaar en 

speelt buiten met kinderen;

- help je cliënten om zo zelfstandig mogelijk 

te kunnen functioneren.

 - werk je met kwetsbare groepen zoals 

kinderen en ouderen. Daarom letten wij bij 

de intake speciaal op je sociale vaardig-

heden, je taalvaardigheid en je 

rekenvaardigheden.

»	Waar	werk	je?
Je kunt aan de slag in een verzorgingshuis,  

een verpleeghuis of een woonvorm voor  

begeleid wonen, maar ook in de thuiszorg of 

de kinderopvang.

»	Mogelijke	vervolgopleidingen
- Pedagogisch medewerker niveau 3;

- Verzorgende-IG niveau 3.

»	Toelating
- vmbo-diploma bl;

- entreediploma niveau 1, bij voorkeur 

  Assistent dienstverlening en zorg.


