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Sociaal-agogische beroepen zijn erop gericht mensen zo goed mogelijk te laten 
functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, sociale omgeving en samenleving. In 
deze cursus leer je over de opleidingen voor deze mbo-beroepen. 
Er wordt uitleg gegeven over de kwalificatiedossiers waarin de beroepen staan beschreven. 
Daarnaast leer je hoe je in projecten, met cursussen en trainingen en met de 
BeroepsPraktijkVorming (BPV) de juiste beroepsvaardigheden kunt leren. Hierbij wordt 
ervan uitgegaan dat je gebruikmaakt van het lesmateriaal van Factor-E. 
 

Beoordeling 
Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je achter in dit boek 
vinden. Belangrijke punten bij de beoordeling zijn: 
• actieve deelname aan de lessen 
• nette uitwerking van de opdrachten 
• afgeronde processtappen voor het maken van het beroepsproduct 
• verslag uit opdracht 11 
• verslag uit opdracht 13. 

Je toekomstige collega: 
 

 

> Over deze cursus

Doelstellingen
• Je kunt de overeenkomsten en verschillen tussen de negen sociaal-agogische uitstroomrichtingen op 

mbo-niveau 3 en 4 aangeven. 
• Je hebt een overwogen keuze gemaakt voor één van de uitstroomrichtingen of eerst voor een verdere 

oriëntatie. 
• Je kunt beschrijven over welke competenties je moet beschikken voor het werk in de gekozen 

uitstroomrichting. 
• Je kunt de kwalificatiedossiers gebruiken om de aan het beroep gestelde eisen op te zoeken. 
• Je kunt het verschil tussen een training, een cursus, een project en BPV uitleggen. 
• Je kunt uitleggen hoe je in een project moet werken. 

Naam: Valesca Havel 

Werkzaam bij: Het ROC 

Medewerkers: 24 medestudenten in de groep 

Werkzaam als: Eerstejaarsstudent Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang 

Soort werkzaamheden: Het volgen van cursussen, trainingen en projecten. En over een tijdje ook 
stage lopen. 

Over de werkomgeving: Het is een mooi schoolgebouw met veel ruimtes om in te werken. 

Wat is er leuk aan je werk: De meeste vakken die ik krijg, hebben te maken met kinderen. Ik vind het 
heel erg leuk om met hen te gaan werken. 

Grootste blunder: Bij ons in de groep zitten ook drie jongens. De eerste dag zei ik tegen hen 
dat ze verkeerd zaten, omdat dit de kinderopvanggroep was. Een van de 
jongens reageerde direct fel op me: of hij soms geen kinderopvang mocht 
gaan doen omdat hij een jongen was? 

Waar werk je aan: Niet zo’n flapuit zijn. 
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Beroepsproduct: Motivatie voor de gekozen 
opleiding  
 

Dit beroepsproduct inleveren voor  

In deze cursus heb je je verdiept in de opleiding die je volgt. Je hebt nagedacht over of 
dit inderdaad de juiste keuze is voor jou. Voor het vervolg van de opleiding moet je ook 
je docent en medestudenten hiervan overtuigen. Ook zelf zul je een aantal 
medestudenten moeten beoordelen op hun motivatie voor de opleiding. 

Werkmodel: 
Beoordelen 
motivatie voor de 
opleiding 

Werkmodel: 
Cursusplanning 
op  
www.factor-e.nl 

Processtap 1 
• Verdeel de klas in groepjes van vier. Wanneer er verschillende uitstroomrichtingen 

zijn, mix de groepjes dan zoveel mogelijk. 
• Maak een planning en een taakverdeling. 
• Maak afspraken over wanneer jullie bij elkaar komen om de motivaties te bespreken
• Spreek af wie zorgt voor voldoende exemplaren van het werkmodel ‘Beoordelen 

motivatie voor de opleiding’. Dit moet worden ingevuld tijdens de bespreking. 
 
Processtap 2 
Schrijf een uitgebreide motivatie voor het vervolgen van de opleiding. In je motivatie ga 
je in op de volgende punten: 
• voor welke uitstroom richting jij kiest 
• waarom het beroep je aanspreekt 
• welke kwaliteiten jij hebt voor het beroep 
• wat je tijdens de opleiding vooral wilt gaan leren 
• hoe je de studie wilt gaan aanpakken 
• wat je plannen zijn voor na de opleiding 
• welke stage(s) je graag wilt gaan doen. 
 
Processtap 3 
In groepjes van vier studenten bespreken jullie elkaars motivatie voor de opleiding. Dit 
doen jullie in de vorm van een sollicitatiecommissie. Om beurten zijn jullie de kandidaat 
die wordt beoordeeld op de motivatie voor de opleiding. 
• De kandidaat leest de motivatie voor aan de commissie (de drie andere studenten). 
• De commissie stelt aanvullende vragen over de motivatie. 
• De commissie vult het werkmodel ‘Beoordelen motivatie voor de opleiding’ in. 
• De kandidaat geeft zijn reactie op de beoordeling en vult die in het werkmodel in. 
 
Processtap 4 
• Je levert je motivatie en het ingevulde werkmodel in bij je docent. 
 
Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je begint aan de volgende 
processtap. 
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Vervolg beroepsproduct 
 
De punten waarop je beroepsproduct wordt beoordeeld, kun je achter in dit boek 
vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling'. 
 
Eisen aan het beroepsproduct 
• Een motivatie voor de opleiding waarin alle punten zijn beschreven. 
• Het werkmodel is door drie medestudenten ingevuld. 
• Een reactie van de student zelf op de beoordeling. 
• De motivatie en het ingevulde beoordelingsformulier zijn op de afgesproken datum 

bij de docent ingeleverd. 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze cursus door en onderstreep de woorden die je niet kent. 
• Noteer deze woorden in de woordenlijst en zet de betekenis erbij. 
• Nieuwe onbekende woorden die je tegenkomt tijdens de cursus, voeg je toe aan de 

woordenlijst. 
• Na afloop van de cursus neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 
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• Wat betekent sociaal-agogisch? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Noem minimaal tien verschillende sociaal-agogische beroepen. 

1.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

4.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

5.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

6.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

7.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

8.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

9.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

10. ___________________________________________________________________________________________________________________________  

• Bespreek met elkaar welke van de beroepen jullie het meest aanspreken. Leg aan 
elkaar uit waarom ieder dit beroep zo aantrekkelijk vindt. 

 
• Maak een top 3 van de beroepen uit de lijst die jij op dit moment het interessantst 

vindt. 

1.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Elk beroep heeft zijn eigen vaktermen. Deze vaktaal is voor anderen vaak erg ingewikkeld. 
Maar in de beroepsuitoefening wordt vaktaal veel gebruikt, omdat mensen die een 
bepaald beroep hebben allemaal precies weten wat met zulke termen wordt bedoeld. De 
beroepen in de sociale sector gebruiken ook heel veel vaktermen en afkortingen. Je zult 
moeten weten wat deze betekenen. 
 

> Sociaal-agogische beroepen op 
mbo-niveau

Doelstellingen
• Je kunt de verschillende werkvelden voor sociaal-agogisch werk benoemen. 
• Je kunt kort omschrijven waarop dat werkveld zich richt. 
• Je kunt de verschillen tussen de negen verschillende uitstroomrichtingen aangeven. 

Opdracht 1: Sociaal-agogische beroepen 

Theoriebron 1: De 
sociaal-agogische 
beroepen op 
mbo-niveau in 
het kort 

Opdracht 2: Wat een taal! 

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 
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Bespreek in je groepje de betekenis van de (vak)termen uit theoriebron 1. Zoek bij twijfel 
de betekenis daarvan op in een woordenboek. Schrijf de gevonden betekenissen op. Je 
kunt dit ook direct doen in je woordenlijst. 

Functie:  ________________________________________________________________________________________________________________________   

Functioneren:  ________________________________________________________________________________________________________________  

Leefomgeving:  ______________________________________________________________________________________________________________  

Definitie:  _______________________________________________________________________________________________________________________  

Dagbesteding:  _______________________________________________________________________________________________________________  

Psychiatrisch:  _________________________________________________________________________________________________________________  

Re-integratie:  ________________________________________________________________________________________________________________  

Justitiële inrichting:  ________________________________________________________________________________________________________  

Cliënten:  _______________________________________________________________________________________________________________________  

Zintuiglijk:  _____________________________________________________________________________________________________________________  

Psychosociaal:  _______________________________________________________________________________________________________________  

Asiel zoeken:  _________________________________________________________________________________________________________________  

Individuele:  ___________________________________________________________________________________________________________________  

Assistent:  ______________________________________________________________________________________________________________________  

Residentiële:  _________________________________________________________________________________________________________________  

Educatie:  ______________________________________________________________________________________________________________________  

PGB:  _____________________________________________________________________________________________________________________________  

Zelfredzaamheid:  ___________________________________________________________________________________________________________  

Materiële:  _____________________________________________________________________________________________________________________  

Sociale zekerheid:  __________________________________________________________________________________________________________  

Consumentenzaken:  ______________________________________________________________________________________________________  

Chronisch:  ____________________________________________________________________________________________________________________  

Mantelzorger:  _______________________________________________________________________________________________________________  

Kwaliteit:  ______________________________________________________________________________________________________________________  

 
In theoriebron 1 worden de vijf werkvelden genoemd waarin je als mbo'er in de sociale 
sector werkzaam kunt zijn. Je hebt wellicht al een beeld van deze werkvelden. 
• Werk in een tweetal. 
• Neem vijf A4'tjes. 
• Schrijf op elk velletje een werkveld. 
• Bedenk samen wat je al van dit werkveld weet en schrijf dit op het A4'tje. Doe dat voor 

alle vijf werkvelden. 
• Klassikaal bespreken jullie per werkveld wat op de verschillende A4'tjes is geschreven. 
 

Opdracht 3: De verschillende werkvelden   
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Je hebt nu enig idee van welke sociaal-agogische beroepen er zijn. Komende week ga je 
op zoek naar meer informatie over een van de werkvelden en over de beroepen in dat 
werkveld. 
 
• Verdeel de vijf werkvelden (maatschappelijke zorg, onderwijs, pedagogisch werk, 

sociaal-cultureel werk, sociaal-maatschappelijke dienstverlening) over de groep. Zorg 
voor een eerlijke verdeling, bijvoorbeeld door af te tellen. 

• Verzamel komende week het volgende voor de werksoort die jij toebedeeld hebt 
gekregen: 
– een afbeelding van een kenmerkende beroepssituatie 
– een krantenartikel over dat werkveld 
– een advertentie voor een vacature in het werkveld 
– een artikel (internet, tijdschrift, krant) over een cliënt/deelnemer/jongere/bezoeker 

met wie je als beroepskracht in dat werkveld te maken kunt krijgen 
– een typerend voorwerp dat jij bij dat werkveld vindt passen. 

• Neem alle materialen mee naar de volgende les. 
 

 
Vandaag gaan jullie in de les aan het werk met de materialen die je de hele week hebt 
verzameld over het werkveld en het beroep. 
 
• Ga bij elkaar zitten met alle leerlingen die over hetzelfde werkveld materialen hebben 

verzameld. 
• Wissel met elkaar uit wat jullie hebben gevonden. 
• Lees in theoriebron 2 de tekst over het werkveld en de uitstroomrichtingen die daarbij 

horen. 
• Bespreek de vaktermen uit theoriebron 2 en zet die met de gevonden betekenissen in 

je woordenlijst. 
• Maak nu een (mini)expositie van de materialen, zodat de andere groepjes wanneer ze 

langskomen een goed beeld van het werkveld kunnen krijgen. Maak hiervoor ook een 
groot vel met daarop een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de werksoort. 

• Bepaal samen wie van jullie groepje uitleg geeft bij de expositie (deze student gaat nog 
niet mee langs de vier andere exposities). 

• Jullie gaan nu langs de exposities van de andere groepjes. De achtergebleven student 
kan informatie geven en zal proberen jullie vragen over de werksoort te beantwoorden. 
Neem 5 minuten per expositie, inclusief wisselen. 

• Wanneer jullie na de vier andere exposities te hebben bekeken terug zijn bij jullie eigen 
expositie, maken jullie opnieuw een ronde langs de exposities. Nu gaat ook de 
achtergebleven student uit jullie groepje mee. Jullie informeren nu zelf deze student 
over de werksoort. 

 

 
• Om een indruk te kunnen krijgen van de verschillende beroepen, bekijken jullie een 

aantal korte filmpjes over de beroepen in de welzijnssector. Probeer van elke 
uitstroomrichting minimaal één videofragment te bekijken. Op de website van Factor-E 
staan enkele links naar fragmenten. 

 

Opdracht 4: Beroepen/werkvelden  

Opdracht 5: Jouw (toekomstige) werk  

Theoriebron 2: 
Jouw werk als 
sociaal-agogisch 
werker 

Opdracht 6: Beroepen films  
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• De docent zal bepalen of jullie de filmpjes zelf in een drietal gaan opzoeken of dat jullie 
de fragmenten klassikaal gaan bekijken. 

• Nadat jullie de filmpjes hebben bekeken, nummer je de negen uitstroomrichtingen in 
de volgorde van jouw interesse. De uitstroomrichting die je het meest geschikt lijkt 
voor jezelf, geef je nummer 9. De volgens jou minst geschikte uitstroomrichting geef je 
nummer 1. 

Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3) ____________________________________________________________   

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4) ___________________________________________________  

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4) ______________________________________________  

Onderwijsassistent (niveau 4) _____________________________________________________________________________________  

Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3) ______________________________________________________  

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 4) ______________________________  

Pedagogisch medewerker jeugdzorg (niveau 4) ___________________________________________________________  

Sociaal-cultureel werker (niveau 4) _____________________________________________________________________________  

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (niveau 4) ________________________________________________________  

• Bespreek met elkaar voor welke richtingen jullie groep de meeste en de minste 
belangstelling heeft. 

 

 
Je gaat samen met een medestudent die geïnteresseerd is in dezelfde uitstroomrichting, 
uitzoeken wat je nog allemaal wilt weten over deze uitstroomrichting en het werk daarin. 
 
• Lees samen nogmaals de tekst bij de werksoort. Besteed vooral veel aandacht aan de 

uitstroomrichting waarin jullie geïnteresseerd zijn. 
• Maak samen een lijst met vragen die jullie zouden willen stellen aan een beroepskracht 

die werkt in die uitstroomrichting. 
• Bespreek in de klas na welke vragen andere tweetallen hebben opgesteld. 
• Bespreek met de docent of het mogelijk is dat jullie een beroepskracht gaan 

interviewen. 
• Voer, indien mogelijk, het interview uit en maak hiervan een verslag. 

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 

Opdracht 7: Mijn (toekomstige) werk  

Theoriebron 2: 
Jouw werk als 
sociaal-agogisch 
werker 
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Sociaal-agogische beroepen zijn alle beroepen en functies die erop gericht zijn mensen zo 
optimaal en volwaardig mogelijk te laten functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, 
de sociale omgeving en samenleving (definitie van Thesaurus Zorg en Welzijn). 
Er zijn vijf werkvelden/sectoren waarin je als sociaal-agogische beroepskracht op mbo-
niveau werkzaam kunt zijn: 
• maatschappelijke zorg 
• onderwijs 
• pedagogisch werk 
• sociaal-cultureel werk 
• sociaal-maatschappelijke dienstverlening. 
Elk werkveld heeft een beschrijving (kwalificatiedossier) gemaakt voor de beroepen op 
mbo-niveau. De kwalificatiedossiers voor de sociaal-agogische beroepen in het mbo zijn 
opgesteld door kenniscentrum Calibris (www.calibris.nl).  
In het kwalificatiedossier staat beschreven waar je kunt werken, welke beroepen er zijn, 
welke taken je moet doen en welke eisen aan een beroepskracht worden gesteld. 
In deze theoriebron staat de letterlijke tekst uit het kwalificatiedossier 2011-2012, waarin 
een korte omschrijving van het beroep wordt gegeven. 

Maatschappelijke zorg in het kort 
Je kunt komen te werken bij instellingen die begeleiding en zorg bieden op het gebied van 
persoonlijke verzorging, wonen of dagbesteding. Denk bijvoorbeeld aan een kleinschalige 
woonvorm voor ouderen of gehandicapten, dak- en thuislozentehuis, psychiatrisch 
centrum, zorgboerderij en verzorgings- of verpleeghuis. Daarnaast kun je komen te 
werken bij instellingen als een sociale werkvoorziening, re-integratiebedrijf, 
asielzoekerscentrum of justitiële inrichting. Je streeft ernaar mensen in de 
maatschappelijke zorg, ook wel cliënten genoemd, zo zelfstandig mogelijk te laten 
functioneren in hun eigen omgeving en als lid van de samenleving. 
Je krijgt te maken met bijvoorbeeld: 
• mensen van alle leeftijden met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of 

een zintuiglijke beperking 
• volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening 
• volwassenen en ouderen met een verslavingsprobleem 
• volwassenen en ouderen met een psychosociaal probleem of gedragsprobleem 
• ouderen met ouderdomsklachten 
• volwassenen en ouderen die dak- of thuisloos zijn 
• vrouwen (en hun eventuele kinderen) en mannen die te maken hebben gehad met 

huislijk geweld 
• aanstaande tienermoeders 
• volwassenen en ouderen die in justitiële inrichtingen verblijven 
• volwassenen en ouderen die asiel zoeken in Nederland 
• volwassenen en ouderen met een combinatie van problemen. 

Onderwijsassistent in het kort 
Je bent als onderwijsassistent meestal actief in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
speciaal onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs. Je werkt met groepen van 
verschillende leeftijden en opleidingsniveaus, met individuele leerlingen en deelnemers of 
als vaste assistent van één klas. Als onderdeel van een team richt jij je vooral op het 
ondersteunen van de bevoegde leraar of het team. Je bent verantwoordelijk voor de taken 
die je zelf uitvoert, waarbij een leraar of teamleider eindverantwoordelijk is. 

> Theoriebron 1: De sociaal-
agogische beroepen op mbo-
niveau in het kort
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Pedagogisch werk in het kort 
Je werkt als groepsleider of woonbegeleider jeugd bij een organisatie voor kinderopvang 
of een instelling voor jeugdzorg. Denk bij kinderopvang aan een kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal. De kinderopvang biedt groepsgewijze opvang, 
ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 
Meestal werk je met collega's in een team. In de jeugdzorg kun je bijvoorbeeld werken in 
de residentiële opvang, waar kinderen (tijdelijk) wonen en begeleid worden. Er zijn ook 
projecten voor jongeren die begeleid (zelfstandig) wonen. Je begeleidt kinderen of 
jongeren tot 23 jaar. Je werkt met: 
• kinderen die buiten huis opgevangen worden, van zowel werkende als niet-werkende 

ouders 
• kinderen of jongeren met ontwikkelingsachterstanden (bijvoorbeeld op het gebied van 

taal) of opvallend gedrag 
• kinderen of jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. 

Sociaal-cultureel werker in het kort 
In deze functie richt jij je op de deelname van de burger aan de samenleving en zijn 
functioneren in de maatschappij. Met jouw algemene opleiding kun je aan de slag in de 
maatschappelijke opvang, als welzijnswerker, in een buurthuis, als educatief medewerker, 
als jongerenwerker of opbouwwerker, in de buitenschoolse opvang of in een wijkcentrum. 
Je werkt met allerlei groepen mensen, van alle leeftijden en met verschillende culturele 
achtergronden: jongeren, volwassenen, tieners, gehandicapten, asielzoekers. Of in het 
kader van het PGB (Persoons Gebonden Budget). Ook werk je samen met 
vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties. 

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener in het kort 
Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener wil je de zelfredzaamheid van je cliënten 
vergroten. Dit doe je door middel van begeleiding en het overbrengen van kennis en 
vaardigheden. Je richt je op de materiële en (daaraan gerelateerde) psychosociale 
behoeften van cliënten. Wat heeft iemand nodig om zijn draai te kunnen vinden in de 
maatschappij? 
Je werkt met cliënten van allerlei verschillende leeftijden en opleidingsniveaus. Je 
behandelt vragen over sociale zekerheid, belastingen, financiën, arbeid, huisvesting, 
vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, onderwijs, consumentenzaken en/of 
toegang tot en gebruik van regelingen en voorzieningen. 
Met deze brede opleiding kun je op veel gebieden aan de slag: gezondheidszorg 
(verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen), vluchtelingenwerk, 
ouderenwerk, crisisopvang, sociale pensions, justitiële inrichtingen, gemeenten, sociaal 
buurtbeheer, re-integratiebureaus, schuldhulpverleningsinstellingen, 
woningbouwcorporaties, sociaal-cultureel werk en soms bij scholen of de politie. 

Helpende Zorg en Welzijn in het kort (niveau 2) 
Met jouw algemene opleiding kun je zorg bieden aan allerlei cliënten/zorgvragers. Mensen 
met een (chronische) ziekte, psychiatrische problemen, een verslaving of een handicap. Dit 
kunnen ouderen, volwassenen, jeugdigen, kinderen en pasgeborenen zijn. Je werkt vaak 
samen met de mantelzorgers of hebt te maken met wettelijke vertegenwoordigers van de 
cliënt/zorgvrager. Dat kunnen familieleden zijn, maar ook andere verzorgers. 
Je ondersteunt of begeleidt de cliënt/zorgvrager thuis of in een andere woonomgeving, 
maar kunt ook bij of voor een groep cliënten/zorgvragers werken. In een zorg- of 
welzijnsinstelling werk je samen met collega's, maar heb je ook vaak te maken met andere 
hulpverleners, zoals verzorgenden en sociaal-agogisch werkers. 
Deze functie kom je in veel vormen tegen: 
• In de gehandicaptenzorg ben je assistent-begeleider gehandicapten of groepshulp. 
• In de thuiszorg kom je de functies helpende thuiszorg, bejaardenhelpende of 

verzorgingshulp B tegen. 
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• In het ziekenhuis vind je de voedingsassistent (deze verleent ook assistentie bij 
algemene dagelijkse levensbehoeften van de cliënt/zorgvrager). 

• In de kinderopvang ben je assistent. 
• In het welzijnswerk ben je de contactmedewerker voor de helpende. 
Helpende Zorg en Welzijn is een verantwoordelijke baan, waarbij je soms onder tijdsdruk 
werkt. Maar voor jouw inspanningen krijg je veel terug: cliënten/zorgvragers die blij zijn 
met jouw hulp en de fijne leefomstandigheden die jij hebt helpen creëren. In hun 
thuissituatie of in de zorg- of welzijnsinstelling. Je kunt echt een verschil maken in de 
kwaliteit van leven. 
 
Bron: stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 


