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BELEEF

Heb je al een aantal opleidingen 
gezien waar jouw hart sneller van 

gaat kloppen? Dan is het tijd om 
sfeer te komen proeven op een 

open dag. Bedenk vooraf wat je wil 
weten en waar je op gaat letten. 

Wees niet bang om vragen stellen 
aan docenten en studenten. Zij zijn 

er om jou te helpen! 

Heb je verschillende open dagen 
bezocht en twijfel je nog? Kom dan  

eens een dagje proefstuderen.

Yes! Na de open dag weet je het 
zeker: je hebt de opleiding van je 

dromen gevonden. Meld jezelf aan 
bij jouw match en geef jezelf een 

schouderklopje. Nu hoef je alleen nog 
maar te slagen voor je schoolexamens. 

Aanmelden doe je via mborijnland.nl

Het kan natuurlijk gebeuren dat je er na 
een tijdje achterkomt dat de opleiding 

toch niet helemaal bij je past. Dat is 
niet erg. We zijn flexibel en zoeken dan 

samen naar een nieuwe match. 

Heb je alle stappen 
gevolgd, maar ben je er 
nog steeds niet helemaal 
uit? Bezoek dan onze 
Keuzebegeleidingsdag 

De data van de 
voorlichtingsmomenten 
vind je op de achterkant 
van dit magazine en op 
onze website.

Wacht niet te lang met aanmelden! 
Sommige opleidingen hebben  
een beperkt aantal plaatsen.  
Op onze website zie je om  
welke opleidingen dit gaat.

MATCH!

Altijd een 
opleiding die  
bij je past

Heb je nog geen idee wat je wil 
studeren? We snappen dat het 
stressvol kan zijn. Er is zoveel om 
uit te kiezen. Daarom hebben we 
verschillende tools waarmee 
we jou helpen de perfecte 
match te vinden!

In deze brochure vind je alle opleidingen 
van mboRijnland. Het zijn er meer dan 120. 
Van Allround Timmerman tot Pedagogisch 
Medewerker en van Kok tot Softwaredeveloper. 
Dus wat je toekomstdroom ook is, wij hebben 
altijd een opleiding die bij je past!

KIJK

Niemand heeft zin om 100 open dagen 
te bezoeken. Daarom is het belangrijk 

dat je eerst op onderzoek uitgaat:  
wat lijkt je leuk? Waar ben je goed in? 

Wat past bij jou? Heb je echt nog geen 
idee? Vraag dan eens aan vrienden of 

familie wat zij bij jou vinden passen. 

Onze online studiekeuzetool helpt je 
in 6 stappen jouw perfecte match te 

vinden. We leggen je uit hoe het mbo 
werkt, laten zien welke locaties we 

hebben en je kunt van elke opleiding 
een voorlichtingsvideo bekijken.

Je kunt natuurlijk ook 
lekker verder bladeren 
in dit magazine of langs alle 
opleidingen scrollen op onze 
website: www.mborijnland.nl.

Wij helpen je de 
perfecte match 
te vinden. 

Ga naar de 
online studiekeuzetool



Daarom match jij 
met mboRijnland 

Bij mboRijnland hebben we meer dan 120 mbo-opleidingen.  
Met zoveel keuze moet er wel een perfecte match voor jou  
tussen zitten! 

Voor iedereen een opleiding

Bij mboRijnland vinden we jouw persoonlijke ontwikkeling 
belangrijk. Want van dingen leren die je leuk vindt, krijg je 
motivatie. En als je gemotiveerd bent, heb je meer plezier 
in je opleiding. Daarom volg je bij ons een studie die past 
bij je talenten, ambities en interesses. Win - win noemen 
we dat. 

Ontdek waar je goed in bent

Onze docenten zijn erg betrokken bij hun 
studenten. Ze kennen je persoonlijk. Ze maken 
tijd voor je, begeleiden je als je daar behoefte 
aan hebt en natuurlijk leer je veel van hun 
vakkennis en ervaring. Met vragen kun je  
altijd bij ze terecht!

Betrokken docenten

Persoonlijke aandacht 
en begeleiding
Tijdens je studie heb je altijd een vaste 
studieloopbaanbegeleider, je slb’er. Deze 
helpt je bij het plannen van je opleiding, 
stages en keuzeblokken. En als het even 
tegenzit, helpt je slb’er je weer op weg.

Soms heb je wat extra begeleiding nodig. 
Dan kun je terecht bij ons Onderwijs 
Servicecentrum. Bijvoorbeeld als je twijfelt 
aan je beroeps- of opleidingskeuze of als 
je persoonlijke problemen hebt, zoals een 
moeilijke thuissituatie of schulden. Ook als 
je niet lekker in je vel zit door bijvoorbeeld 
verlegenheid, faalangst of psychische 

problemen, kunnen de medewerkers van het 
Onderwijs Servicecentrum samen met jou 
naar een oplossing zoeken. Denk aan extra 
persoonlijke begeleiding, hulpverlening, 
studie-ondersteuning of speciale trainingen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de 
kans krijgt om ons onderwijs zo goed als 
mogelijk te volgen. Daarom kijken we of je 
extra ondersteuning nodig hebt vanwege 
een leerprobleem, een (chronische) ziekte 
of een beperking. Samen onderzoeken we 
welke voorzieningen je vanuit school nodig 
hebt en wat je zelf kunt doen.

Extra 
ondersteuning

Ben je topsporter? Dan zijn er mogelijkheden 
om je opleiding af te stemmen op je sport- 
activiteiten. Of vind jij het leuk om lid te 
worden van de studentenraad? Ook dan 
kun je met je slb’er bespreken hoe je de 
werkzaamheden daarvoor het beste met  
je opleiding combineert.

Ruimte voor 
extra activiteiten
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Let op: Voor alle opleidingen in 
dit magazine geldt dat er altijd 

wijzigingen kunnen optreden in 
locatie, leerweg (BOL en BBL) en 

opleidingsduur. Hou voor de meest 
actuele informatie altijd onze website 

in de gaten. 

Fotograaf cover: Thea van den Heuvel

 mboRijnland

 Beroepshavo 

 Next College 

 Leven Lang Ontwikkelen 

 Flexibel mbo-onderwijs 

 Je studie beginnen 

 Onze mbo-opleidingen

 Fijn dat je voor ons kiest!

 Onze locaties

Inhoudsopgave
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hun vak. Demian, student ICT-Beheerder 
bij mboRijnland, won in 2022 de gouden 
medaille en daarmee een plaats in Team 
NL. Dit betekent dat hij een internationale 
ervaring aangaat tegen ICT-Beheerders uit 
de hele wereld. Daar zijn we erg trots op! 
Alle studenten van mboRijnland krijgen de 
kans om deel te nemen aan deze onverge-
telijke vakwedstrijden

Extra taal en/of reken- 
ondersteuning nodig?
De taal- en rekenondersteuning biedt 
onze studenten die dat willen extra 
ondersteuning op dit gebied. Zo kun je 
jouw opleiding zonder al te veel problemen 
afronden en kun je gaan werken of een 
vervolgopleiding doen.
Wil je meer informatie? Stuur een mail 
naar taalenrekenschool@mborijnland.nl

Summer School
In de zomervakantie (eind augustus) 
hebben wij altijd de twee leukste school-
weken van het jaar: Summer School! 
Tijdens Summer School kun je werken aan 
jouw leerdoelen met behulp van docenten 
en natuurlijk is er óók veel tijd voor leuke 
activiteiten! Het is voor al onze studenten 
die achterstanden weg willen werken voor 
bepaalde vakken of die wat extra hulp 
kunnen gebruiken. Je kan je ook opgeven 
als je je aangemeld hebt als nieuwe 
student. 
Zien wij jou bij onze Summer School? 
Check www.mborijnland.nl/summerschool.

Alumni community: een 
netwerk met (oud-)studenten
We zijn in 2022 gestart met het opbouwen 
van een netwerk met studenten en oud- 
studenten. Dit doen we om met elkaar in 
contact te komen en te blijven. Met zo’n 
netwerk kunnen we elkaar verder helpen, 
bijvoorbeeld bij het vinden van stage of 
werk. Tijdens je opleiding kan je ook oud- 
studenten tegenkomen die gastlessen geven. 
Zij vertellen wat zij nu zoal doen en hoe zij 
daar gekomen zijn.  
Wil je meedenken of jezelf nu al aanmelden 
voor het alumni-netwerk? Stuur een mail 
naar alumni@mborijnland.nl.

Keuzedelen 
Meer keuze
• Kies het vakkenpakket dat past bij jouw 

dromen.
• Kies een van onze vele opleidingen.
• Personaliseer die met aanvullende 

vakken.
• Met keuzedelen specialiseer jij jezelf voor 

jouw droomberoep of stoom je jezelf 
klaar voor een vervolgopleiding.

Internationaal leren
Meer kansen
Grijp kansen in het buitenland of ontdek 
het ondernemerschap.

Internationaal leren
• Volg online taalcursussen. 
• Doe nieuwe contacten op. 
• Loop stage in het buitenland.

Ondernemerschap 
• Run samen met andere studenten de 

Giftstore: onze eigen schoolwinkel. 
• Volg workshops, lezingen, symposia  

en masterclasses tijdens de Global  
Entrepreneurship Week. 

Excellentietrajecten
Meer aandacht 
Persoonlijke aandacht en begeleiding op 
jouw niveau en passend bij jouw ambities. 
Verbreed en verdiep je kennis met onze 
excellentietrajecten. 

Skills Heroes: dé vakwedstrijden voor het 
mbo!
Skills Heroes maakt mbo-studenten 
bewuster van hun talenten, kansen en 
mogelijkheden. Skills Heroes inspireert je 
om na te denken over je toekomst, daagt 
je uit om het beste uit jezelf te halen en 
motiveert je om je hier volledig voor in 
te zetten. Dit draagt bij aan de trots en 
passie van jou als vakman of vakvrouw, het 
succesvol afronden van je opleiding en het 
maken van een goede start in je loopbaan.

Bij mboRijnland doen we jaarlijks mee 
aan ruim 25 Skills Heroes wedstrijden. 
Docenten trainen onze studenten in de 
voorbereiding naar deze vakwedstrijd. 
De beste vakmannen en vakvrouwen 
vertegenwoordigen onze school tijdens 
de Nederlandse kampioenschappen in 
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De havo-vakken worden gegeven door 
onze zeer ervaren vakdocenten van het 
vavo. Je weet dus zeker dat je ook voor 
deze vakken uitstekend les krijgt. Ook word 
je extra begeleid op het aanleren van (21th 
century) vaardigheden die je in kunt zetten 
voor de vervolgopleiding of de stap naar 
een baan.

Dus… 
• Twijfel je tussen mbo 4 en havo? 
• Of zit je nu in 4 havo maar wil je liever wat 

praktischer leren? 
• Zoek je de beste opstap van mbo naar 

hbo? 
• Toets je de geleerde theorie graag aan de 

praktijk? 
• Vind je het leuk jezelf extra uit te dagen? 
• Wil je graag een extra plus op je cv? 
• Kies dan voor Beroepshavo bij 

mboRijnland! 

Dit zijn onze opleidingen:
 Beroepshavo Junior Accountmanager niveau 4  

 Leiden BOL

 Beroepshavo Legal, Insurance &  
 HR Services Specialist niveau 4 
 Leiden BOL

 Beroepshavo Business Administration  
 & Control Specialist niveau 4 
 Leiden BOL

 Beroepshavo Marketing &  
 Communication niveau 4 
 Leiden BOL

 Beroepshavo Technicus Engineering niveau 4 
 Gouda BOL 
 Leiden BOL

 Beroepshavo Onderwijsassistent niveau 4 
 Leiden BOL

 Beroepshavo Software Developer niveau 4 
 Gouda BOL

Wat is Beroepshavo?
Bij de Beroepshavo vul je je mbo4- 
opleiding aan met minimaal twee en 
maximaal drie deelcertificaten havo.  
Dat heeft grote voordelen:
• Je hebt een nog betere aansluiting als je 

na je mbo wilt doorstromen naar het hbo.
• Beroepshavo is een plus op je cv; 

werkgevers zullen je extra graag 
aannemen want de vraag naar hoger 
opgeleide medewerkers groeit.

Je daagt jezelf uit met een steviger 
lesprogramma waardoor je je opleiding 
nog interessanter maakt en je kennis 
verdiept en verbreedt.
 
Voor wie is Beroepshavo? 
Twijfel je na vmbo-TL (mavo) of je doorgaat 
naar de havo of kiest voor mbo 4? 
Misschien omdat havo je net iets te pittig 
lijkt? Of omdat je meer praktisch bent 
ingesteld en je de theorie graag toetst aan 
de praktijk? Dan is Beroepshavo voor jou 
dé oplossing.

Zit je nu in havo 4 maar wil je toch liever 
meer praktijkgericht leren? Ook dan kun  
je met je overgangsbewijs naar 4 havo bij 
ons instromen in Beroepshavo.
 
Ambitie? 
Heb je zin om nieuwe dingen te leren?  
Heb je flink wat ambitie? Loop je graag  
een paar stappen harder om jezelf uit  
te dagen? Ook dan past Beroepshavo  
perfect bij jou. 
 
Door naar het hbo? 
Wil je na je mbo door naar het hbo? Dan 
is Beroepshavo de perfecte opstap. Na je 
Beroepshavo ben je nog beter voorbereid 
en sta je steviger in je schoenen. 
 
Hoe werkt Beroepshavo? 
Naast het mbo-programma van je opleiding 
volg je minimaal twee en maximaal drie 
vakken op havo-niveau. Je volgt vakken 
die goed aansluiten bij je mbo-opleiding. 
Bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, 
Nederlands of Engels. Je rondt die 
vakken af met het landelijke (centrale) 
havo-eindexamen.

Twijfel je tussen mbo 4  
en havo? Zoek je extra  
uitdaging in je opleiding? 
Dan is Beroepshavo iets 
voor jou!



Vavo, iets voor jou?
Er zijn verschillende redenen waarom je voor 
vavo kunt kiezen: 

 Je bent gezakt en wilt alsnog je diploma  
 halen

 Je hebt extra certificaten nodig
 Je wilt naar een hoger niveau
 Je wilt herprofileren
 Je wilt achterstanden wegwerken
 Je maakt andere persoonlijke keuzes

Bij Next College kies je voor een maatwerk- 
traject dat past bij jouw toekomst!

Vavo: een volwassen  
(nieuwe) kans
Vavo, het voortgezet algemeen volwassenen-
onderwijs, is een andere route om (alsnog) je 
vmbo-, havo- of vwo-diploma óf certificaten te 
behalen. Kies je voor Next College, dan kies je 
voor kwalitatief goed onderwijs gericht op jouw 
niveau, jouw mogelijkheden en jouw behoeften.

Dit zijn onze opleidingen:
vmbo-tl, havo en vwo

Gouda havo en vwo
Leiden vmbo-tl, havo en vwo
Woerden vmbo-tl en havo
Zoetermeer havo en vwo
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De kracht van een leven lang ontwikkelen 
Uitgeleerd ben je nooit. Je hele leven lang 
ben je je aan het ontwikkelen en blijf je 
groeien. Dat kan onder meer met onderwijs. 
Wil jij je vaardigheden aanscherpen of 
je ontwikkelen met een opleiding? In je 
eigen vak of juist helemaal daarbuiten? 
Bijvoorbeeld iets dat aansluit bij je hobby? 
Kijk dan eens wat mboRijnland jou te bieden 
heeft. Je kunt er terecht voor waardevolle 
cursussen en trainingen die we samen met 
bedrijven, overheden en instellingen hebben 
ontwikkeld. Soms betreft het certificeerbare 
keuzedelen van een opleiding. Voor mensen 
zonder startkwalificatie is er verder de 
mogelijkheid van praktijkleren met een 
praktijkverklaring. Met deze praktijkver-
klaring kun je aantonen dat je waardevolle 
werkprocessen in de praktijk beheerst. 

Alle cursussen en trainingen sluiten aan  
op de huidige vraag vanuit de arbeids-
markt en zijn perfect te combineren met 
een baan. Door in jezelf te investeren ben 
je breed inzetbaar en dus interessant(er) 

voor je huidige of toekomstige werkgever. 
Bovendien vergroot je ook meteen je 
eigen werkplezier. Met ons aanbod kun 
je je oriënteren op beroepsopleidingen, 
verbreden en verdiepen in je huidige vak of 
omscholen naar een ander beroep. Kijk op 
mborijnland.nl/contractonderwijs voor het 
actuele aanbod. Het aanbod is continu in 
ontwikkeling.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden 
voor jou? Neem contact met ons op via 
contractonderwijs@mborijnland.nl of bel 
088 222 1772. Wij helpen je graag.

Ook bedrijven en instellingen 
adviseren we deskundig bij de invulling 
van scholings- en ontwikkelvraag-
stukken. Neem voor de maatwerk- en 
incompanymogelijkheden contact 
op met onze relatiemanagers via 
contractonderwijs@mborijnland.nl  
of bel 088 222 1772. 

Leven Lang Ontwikkelen
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Leren op school

Studie op school en stage in een 
leerwerkbedrijf

Veel contact met studiegenoten, 
want je volgt veel lessen

Meer theorie en (zelf)studie

Stageperiodes, waarbij  je soms een 
stagevergoeding krijgt

3 à 4 dagen in de week 
les op school

1 of 2 dagen per week stage in een 
bedrijf of een aantal weken 
aaneengesloten

Wel studiefi nanciering en 
studentenreisproduct (OV)

Je regelt samen met school 
een stageplek

BOL 
(Beroepsopleidende Leerweg)

BBL 
(Beroepsbegeleidende Leerweg)

Werken en leren

Werken in een door jou gezocht 
leerwerkbedrijf  en studie op school

Minder contact met studiegenoten en 
meer contact met collega’s, omdat je 
voornamelijk aan het werk bent

Meer praktijk

Geen stage, wel een baan en salaris

1 dag of 2 avonden in de week les op school

 1 dag of 2 avonden per week 
volg je les op school

 3 of 4 dagen per week werken 
in een bedrijf

Geen studiefi nanciering en 
studentenreisproduct (OV)

Je regelt zelf je baan bij een erkend 
leerwerkbedrijf

Flexibel mbo-onderwijs
Ons onderwijs is altijd in ontwikkeling.  
Bij mboRijnland stellen wij jou als student 
hierin voorop. Daarom is ons onderwijs 
flexibel ingericht. Dit betekent dat jij zelf kan 
aangeven of je de opleiding wilt versnellen 
of vertragen. Maar ook dat er ruimte is om 
je eigen passies en talenten te ontwikkelen 
(verbreden), losse modules te kiezen en 
te kijken welke keuzevakken bij je passen 
(verdiepen). Je kunt kiezen voor meer 
ervaring in de praktijk. Dit kan bijvoorbeeld 
via een BBL-opleiding als je wilt beginnen 
met werken, maar dat kan ook via een 
BOL-opleiding door schoolvakken op de 
werkvloer van je leerwerkbedrijf te volgen. 
Zo kan je een deel van je opleiding op de 

werkvloer volgen, terwijl je daar onderwijs 
krijgt van je docent en je praktijkbegeleider. 
Of er komt iemand uit het bedrijf een gastles 
op school geven. Zo lopen het klaslokaal 
en de werkvloer steeds meer in elkaar over. 
Je hebt verder de mogelijkheid om in het 
buitenland stage te lopen en ervaring op 
te doen bij (toekomstige) werkgevers. Ook 
kun je online lessen met fysiek onderwijs 
combineren. Het lesgeven in groepen blijft 
bij ons belangrijk en natuurlijk staan onze 
docenten klaar om jou te helpen en te 
coachen. Zo past ons flexibel onderwijs 
zoveel mogelijk bij jouw wensen en behoefte. 
Het is dus op maat voor jou gemaakt.

Wanneer kan ik starten? 
BOL-opleidingen starten bijna altijd in 
augustus en vaak ook in februari. Wil je 
op een ander moment starten? Neem dan 
contact met ons op over de mogelijkheden.
Met een BBL-opleiding kun je het hele jaar 
door starten. Dan moet je wel werk hebben 
bij een erkend leerbedrijf. Zo’n leerbedrijf 
vind je bijvoorbeeld via stagemarkt.nl.

Hoe lang duurt een mbo-opleiding?
De duur van een mbo-opleiding is afhankelijk 
van het niveau, maar ook van de snelheid 
waarmee je studeert. De Entreeopleiding 
duurt meestal een jaar. Niveau 2 duurt 
meestal twee jaar. Over niveau 3 en 4 doe je 
meestal drie jaar. Verschillende opleidingen 
op niveau 4 kunnen ook vier jaar duren.  
Op mborijnland.nl vind je per opleiding  
de exacte informatie.

Door naar het hbo?
Met een mbo-diploma op niveau 4 kun je 
verder studeren aan het hbo. Soms kun je je 
hbo-opleiding versneld doen en/of vrijstel-
lingen krijgen voor bepaalde onderdelen.

Van havo naar mbo
Zit jij nu op de havo en denk je na over je 
vervolgopleiding? Denk dan ook eens aan 
het mbo! Een mbo-opleiding volgen na je 
havo-opleiding heeft vele voordelen. 
• Je kan een opleiding kiezen die goed 

past bij je interesses en talenten. Je kunt 
op het mbo snel ontdekken of het vak 
waarvoor je wordt opgeleid bij je past.

• Je kan een mbo-opleiding vaak verkort 
volgen. Zo heb je sneller een diploma 
op zak en ben je goed voorbereid op de 
arbeidsmarkt.

• Je kans op succes op het hbo is groter als 
je een mbo-opleiding hebt afgerond.

• Je zit niet vast aan je havo-profiel. Je kunt 
je namelijk aanmelden voor elke mbo- 
opleiding. Je profiel maakt niet uit.

• Je doet veel praktijkervaring op, zowel op 
school als op je stage. Zo leer je het snelst.

• Vanaf je 18e verjaardag heb je recht op 
studiefinanciering. Op een mbo niveau 4 
opleiding is er sprake van een prestatie- 
beurs. Wanneer je binnen 10 jaar je 
diploma haalt hoef je de beurs niet  
terug te betalen! Meer informatie  
hierover vind je op de website van DUO.

• Als je voltijd studeert op het mbo krijg 
je een OV-kaart. Ook als je nog geen 18 
bent. Informatie hierover is beschikbaar 
op de website van DUO.

Waar kan je starten als havist?
Er zijn vier mbo-niveaus. Voor elk niveau 
gelden toelatingseisen. Voor een opleiding 
op niveau 3 moet je bijvoorbeeld minimaal 
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg hebben 
gedaan. Maar voor havisten is dat anders. 
Ben je in ieder geval overgegaan van de 
derde naar de vierde klas van de havo?  
Dan mag je je inschrijven voor opleidingen 
op alle mbo-niveaus! Ook voor een mbo- 
opleiding op het hoogste niveau, niveau 4, 
hoef je de havo niet eerst af te maken.

Meer weten?
Meld je dan aan voor de opleiding van je 
keuze of informeer naar de mogelijkheden 
via info@mborijnland.nl. 

Je studie beginnen
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Kappers & Schoonheidsverzorging 32

 Kapper
 Hairstylist Dame
 Hairstylist Heer
 Salonmanager Dame
 Salonmanager Heer
 Schoonheidsspecialist
 Allround Schoonheidsspecialist

Laboratoriumtechniek 33

 Allround Laborant
 Bio-medisch Analist
 Chemisch-fysisch Analist
 Bio-medisch Analist (versneld)
 Chemisch-fysisch Analist (versneld)

Legal & Finance 34

 Allround Assistant Business Services
 Legal, Insurance & HR Services Specialist
 Beroepshavo Legal, Insurance & HR  

 Services Specialist
 Business Administration & Control  

 Specialist
 Beroepshavo Business Administration &  

 Control Specialist
 International Business Administration &  

 Control Specialist
 Sales, Finance & Export

 Uitstroomvarianten: 
 → Business Administration & Control  
  Specialist
 → Junior Accountmanager
 → Assistent-Manager Internationale  
  Handel

Logistiek & Transport 36

 Logistiek Medewerker
 Logistiek Teamleider
 Logistiek Medewerker Plus
 Logistiek Teamleider Plus
 Management Transport en Logistiek

Maatschappelijke Zorg 37

 Begeleider Maatschappelijke Zorg 
 Begeleider Maatschappelijke Zorg/ 

 Verzorgende Individuele 
 Gezondheidszorg (MZ/VIG)

 Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke  
 Zorg

Marketing & Sales 38

 Marketing & Communication Specialist
 Beroepshavo Marketing &  

 Communication
 Marketing & Events Specialist 

 (Evenementenorganisatie)
 International Marketing &  

 Communication Specialist
 Marketing & Social Media Specialist
 Sportmarketing
 Junior Accountmanager
 Junior Manager Internationale Handel
 Beroepshavo Junior Accountmanager
 Internationaal Business Studies  

 (Engelstalig)
 E-commerce Specialist
 Sales, Marketing & Finance

 Uitstroomvarianten: 
 → Junior Accountmanager 
 → Marketing & Communication  
  Specialist
 → Business Administration & Control  
  Specialist

Onze mbo-opleidingen

Assisterende in de Zorg 19

 Medewerker Steriele Medische  
 Hulpmiddelen

 Apothekersassistent
 Doktersassistent
 Tandartsassistent

Autotechniek & Autoschade 20

 Autospuiter
 Autoschadehersteller
 Basis Technicus Voertuigen en Mobiele  

 Werktuigen
 Eerste Autospuiter
 Eerste Autoschadehersteller
 Allround Technicus Voertuigen en Mobiele  

 Werktuigen
 Eerste Autotechnicus
 Technisch Specialist Voertuigen en

 Mobiele Werktuigen

Bakkerij 22

 Uitvoerend Bakker
 Zelfstandig Werkend Bakker
 Patissier
 Leidinggevende Bakkerij
 Boulanger

Bouw, Infra & Onderhoud 24

 Timmerman
 Servicemedewerker Gebouwen
 Allround Vakkracht Onderhoud en  

 Klussenbedrijf
 Allround Timmerman
 Middenkaderfunctionaris Infra
 Middenkaderfunctionaris Bouw
 Uitvoerder Bouw/Infra

Entree 26

 Assistent Bouwen, Wonen en Onderhoud
 Assistent Verkoop/Retail
 Assistent Logistiek 
 Assistent Dienstverlening
 Assistent Horeca, Voeding of  

 Voedingsindustrie
 Assistent Metaal-, Elektro-,  

 Installatietechniek 
 Assistent Mobiliteitsbranche

Facilitair 28

 Allround Facilitair Medewerker
 Facilitair Leidinggevende

Horeca 29

 Gastheer/Gastvrouw
 Kok
 Zelfstandig Werkend Gastheer/ 

 Gastvrouw
 Zelfstandig Werkend Kok
 Leidinggevende Bediening
 Leidinggevende Keuken
 Manager/Ondernemer Horeca
 Meewerkend Horeca Ondernemer

ICT 30

 Allround Medewerker IT systems and  
 devices

 Expert IT systems and devices
 Software Developer
 Beroepshavo Software Developer
 Mediaredactiemedewerker

Hieronder vind je al onze opleidingen, verdeeld onder verschillende 
studierichtingen. De studierichtingen hebben allemaal een eigen 
kleur, zo vind je makkelijk jouw opleiding!
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Als apothekers-, dokters- of tandarts- 
assistent werk je graag met en voor 
mensen. Dankzij jouw inzet kunnen artsen, 
apothekers of tandartsen hun werk doen. 
Samen met hem of haar zorg je dat patiënten 
de juiste zorg krijgen. Je kunt op de juiste 
wijze gesprekken voeren, luisteren en de 
vraag van de patiënt centraal stellen. 
Je bent zelfstandig en nauwkeurig, kunt 
organiseren en samenwerken. Daarnaast 
durf je ook verantwoordelijkheid te nemen. 
Ook zorg je voor een veilige patiëntomgeving.

Als dokters- en tandartsassistent 
beoordeel je de hulpvraag en voer je de 
bijbehorende actie uit. Als tandartsas-
sistent ondersteun je de tandarts onder 
meer bij het ontvangen van patiënten, 
behandelingen voorbereiden en assisteren 
van de tandarts. Bovendien voer je 
zelfstandig handelingen uit en organiseert 
de praktijk. Als apothekersassistent verzorg 

je zelfstandig de uitgifte van medicatie en 
organiseer je de praktijk. Als medewerker 
steriele medische hulpmiddelen zorg je dat 
na een operatie de medische hulpmiddelen 
gereinigd zijn.

Dit zijn onze opleidingen:
 Medewerker Steriele Medische 

 Hulpmiddelen niveau 3 
 Leiden BBL

 Apothekersassistent niveau 4 
 Leiden BOL/BBL

 Doktersassistent niveau 4 
 Leiden BOL/BBL

 Tandartsassistent niveau 4 
 Leiden BOL/BBL

Professional naast arts, 
tandarts of apotheker

Assisterende in de ZorgOnderwijs & Kinderopvang 40

 Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
 Onderwijsassistent
 Beroepshavo Onderwijsassistent

Retail 41

 Retailmedewerker
 Retailspecialist
 Retailmanager
 Retailmanager & Fashion
 Internationaal Manager Retail &  

 Hospitality
 (Denim) Store Manager

Servicemedewerker 42

 Servicemedewerker
 Helpende Zorg en Welzijn 

Sociaal Werk 43

 Sociaal Werker

Sport & Bewegen 44

 Sport- en Bewegingsleider
 Sport- en Bewegingscoördinator

Techniek 46

 Monteur Elektrotechnische Installaties
 Monteur Werktuigkundige Installaties
 Monteur Mechatronica
 Constructiewerker
 1e Monteur Woning
 1e Monteur Utiliteit
 1e Monteur Mechatronica
 Allround Constructiewerker
 Technicus Engineering
 1e Monteur Elektrotechnische Installaties  

 in de Gebouwde Omgeving 
 Beroepshavo Technicus Engineering
 Technicus Mechatronica Systemen
 Technisch Leidinggevende
 Technicus Elektrotechnische Installaties  

 in de Gebouwde Omgeving
 Uitvoerder Bouw/Infra

Toerisme & Recreatie 48

 Zelfstandig Medewerker Leisure &  
 Hospitality

 Leidinggevende Leisure & Hospitality
 Zelfstandig Medewerker Travel &  

 Hospitality
 Leidinggevende Travel & Hospitality

Veiligheid 49

 Beveiliger
 Proactief Beveiliger
 Handhaver Toezicht en Veiligheid

Verpleegkunde & Verzorgende 50

 Begeleider Maatschappelijke Zorg/ 
 Verzorgende Individuele  
 Gezondheidszorg (MZ/VIG)

 Verpleegkundige
 Verpleegkundige (Versneld)
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Samenwerking met bedrijven
We werken steeds meer samen met 
autobedrijven in de regio. Zo gebruiken 
we elkaars kennis. Het helpt ons 
om voorop te blijven lopen in de 
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in 
een Autoschade Academie die we 
samen opzetten. Informeer naar de 
mogelijkheden die dit voor jou heeft. 

Dit zijn onze opleidingen:
 Autospuiter niveau 2 

 Leiden BBL

 Autoschadehersteller niveau 2 
 Leiden BBL

 Basis Technicus Voertuigen en Mobiele  
 Werktuigen niveau 2 
 Gouda BOL/BBL

 Eerste Autoschadehersteller niveau 3 
 Leiden BBL

 Eerste Autospuiter niveau 3 
 Leiden BBL

 Allround Technicus Voertuigen en Mobiele  
 Werktuigen niveau 3 
 Gouda BBL

 Eerste Autoschadetechnicus niveau 3 
 Gouda BBL 

 Technisch Specialist Voertuigen en 

 Mobiele Werktuigen niveau 4  
 Gouda BOL/BBL

Autotechniek is een mooi voorbeeld 
van waar verschillende richtingen in de 
techniek én ICT al heel veel samenkomen. 
In de traditionele autotechniek ging het 
om voertuigen met een benzine- of 
dieselmotor. Vroeger was dat allemaal 
mechanisch, de laatste twintig jaar 
kwamen er steeds meer computers aan 
boord. Een beetje auto beschikt tegen-
woordig over meerdere computers die via 
verschillende systemen communiceren. 
Niet voor niets wordt de Tesla ook wel een 
laptop op wielen genoemd. Maar daarmee 
zijn we er nog lang niet. 

Nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan. 
Hybride en elektrische auto’s veroveren de 
komende jaren de weg en we rijden steeds 
meer op waterstof. En daarna...? 

Zo wordt een auto een steeds complexer 
product waarbij steeds meer vormen van 
techniek samenkomen. In onze opleidingen 
leer je om algemene technologische 
kennis toe te passen in verschillende en 
nieuwe situaties. Zo ben je goed voorbereid 
op de toekomst. Daarnaast kun je ook 
kiezen voor opleidingen die zich vooral 
richten op de buitenkant van de auto, 
zoals autoschadehersteller en autospuiter. 
Jouw persoonlijke ontwikkeling staat bij 
ons voorop. Onze docenten staan dicht 
bij de studenten, hebben passie voor hun 
vak en vinden niets leuker dan jou wegwijs 
maken in een inspirerende wereld, die zich 
razendsnel verder ontwikkelt. 

Wegwijs in een  
prachtig vak dat  
razendsnel verandert 

Autotechniek & Autoschade
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Altijd een studie  
die bij je past!
Zet de volgende stap!
Zie je een opleiding die bij je past? Kijk dan voor meer  
informatie op mborijnland.nl. Hier lees je ook waar je  
deze opleiding kunt volgen en kun je jezelf aanmelden.

Word jij ook blij van een bakkerij? Van de geur 
van versgebakken brood? Ga je watertanden 
van gebakjes, taarten en bonbons? Vind je 
het thuis altijd al leuk om te bakken? Of ben 
je geïnspireerd geraakt door Heel Holland 
Bakt en heb je zin om een prachtig vak te 
leren waar je een leven lang plezier van hebt? 
Kies dan voor een opleiding Bakkerij! Bedenk 
wel: bakkers zijn niet van suiker. Je moet niet 
bang zijn voor vroeg opstaan en hard werken!

Dit zijn onze opleidingen:
 Uitvoerend Bakker niveau 2  

 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL

 Zelfstandig Werkend Bakker niveau 3 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL

 Patissier niveau 4 
 Gouda BBL

 Leidinggevende Bakkerij niveau 4 
 Leiden BBL

 Boulanger niveau 4 
 Leiden BBL

Bakker, wat een mooi vak! 

Bakkerij

KIJK BELEEF MATCH!
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Dit zijn onze opleidingen:
 Timmerman niveau 2 

 Leiden BOL/BBL 
 Waddinxveen BBL

 Servicemedewerker Gebouwen niveau 2 
 Waddinxveen BBL

 Allround Timmerman niveau 3 
 Leiden BBL 
 Waddinxveen BBL

 Allround Vakkracht Onderhoud en  
 Klussenbedrijf niveau 3 
 Waddinxveen BBL

 Middenkaderfunctionaris Bouw niveau 4  
 Gouda BOL 
 Leiden BOL

 Middenkaderfunctionaris Infra niveau 4 
 Leiden BOL

 Uitvoerder Bouw/Infra niveau 4  
 Gouda BBL 
 Leiden BBL

Voorbeeld van een livinglab
Studenten van mboRijnland ontwierpen 
en bouwden mee aan een nieuw 
natuureducatiecentrum in Zwijndrecht, 
waar cradle to cradle – zonder afval 
– wordt gebouwd, met bijvoorbeeld 
tweedehands kozijnen en verbindingen 
zonder lijm en kit. In de Zoetermeerse 
wijk Palenstein werken 150 van onze 
studenten in het Living Lab Palenstein 
Aardgasvrij. Samen met studenten 
van vmbo en hbo én bedrijven zoeken 
zij innovatieve oplossingen om de wijk 
aardgasvrij te maken. En in livinglab 
Leiden, in de parkeergarage aan de 
Aalmarkt, werken onze studenten 
voor aannemer Dura aan speciale 
praktijkopdrachten. 

Door nauwe samenwerking met 
bedrijven loopt mboRijnland voorop  
in het bouwonderwijs

Ook in de bouw en de energievoorziening 
heeft de techniek elkaar keihard nodig. 
Veel woningen worden tegenwoordig 
prefab gebouwd. Dankzij Building 
Information Modeling – een digitaal 3D 
model – wordt een gebouw al helemaal van 
tevoren integraal ontworpen. Het ontwerp, 
bouwkundige gegevens, installaties, 
elektrotechnische systemen en domotica 
worden ingetekend. Met een virtual 
reality-bril loop je virtueel door het gebouw 
heen en spoor je fouten vroegtijdig op. 
Fouten die vroeger pas tijdens het bouwen 
aan het licht kwamen. Bij de opleiding 
Middenkaderfunctionaris Bouw kun je 
het keuzedeel binnenhuisarchitectuur 
volgen. Bij dit keuzedeel leer je alles om een 
compleet interieur te kunnen ontwerpen.

Binnen Bouw, Infra & Onderhoud zijn ook 
voldoende mogelijkheden om werken 
en leren te combineren. Tijdens deze 
opleidingen leer je jouw skills in de praktijk 
te verbeteren. Bijvoorbeeld in de nieuwbouw, 
verbouw en renovatie van woningen of 
bedrijfspanden. Je kennis vul je aan tijdens 
je theoretische lessen op school. 

Bij mboRijnland is bouwen 
leuker en slimmer dan ooit! 

Bouw, Infra & Onderhoud
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 Assistent Mobiliteitsbranche niveau 1 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL 
 Zoetermeer  BOL/BBL

*De opleidingen zijn ook te volgen in de BOL 
variant 'Onderwijs op de Werkvloer'.

Wat is het verschil tussen een BOL- en 
BBL-opleiding? 
We hebben verschillende manieren waarop 
je bij ons kunt studeren. Zo heb je BOL- en 
BBL-opleidingen. Kies je voor BBL? Dan werk 
je vier dagen in de week bij een bedrijf en  
ga je 1 dag naar school. Kies je voor BOL?  
Dan loop je stage en krijg je les. Bij de BOL- 
opleiding kun je kiezen uit 2 richtingen: 
Leren op school of Onderwijs op de 
Werkvloer.

Wat is Onderwijs op de Werkvloer? 
Als je kiest voor Onderwijs op de Werkvloer 
volg je bijna al je vakken in de praktijk in 
plaats van in de klas. Alleen de vakken 
Nederlands, Rekenen en Loopbaan & 
Burgerschap krijg je in de klas. Hiervoor ga 
je 1 dag in de week naar school. De rest van 
de vakken krijg je in je leerwerkbedrijf.  
Je bent dus lekker veel op de werkvloer. 
Daar word je door jouw docent gecoacht 
en krijg je hulp van je praktijkbegeleider.  
Je doet dus meer praktijkervaring op.

Je hebt nog geen diploma, maar wilt wel 
graag verder leren en een leuke baan 
vinden? Dat komt dan mooi uit! Met onze 
Entree-opleidingen heb je na een jaar – en 
soms zelfs al na een half jaar – je diploma 
op zak. Tijdens je opleiding leer je hoe je 
verantwoordelijkheid neemt voor je eigen 
(studie)-loopbaan. Je volgt alle lessen op 
school óf juist voor een groot deel binnen 
een bedrijf. Een Entreediploma is een 
goede basis voor een vervolgopleiding  
of een baan.

Dit zijn onze opleidingen:
 Assistent Bouwen, Wonen & 

 Onderhoud niveau 1 
 Gouda BOL/BBL

 Assistent Verkoop/Retail niveau 1 
 Alphen a/d Rijn  BOL/BBL 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL 
 Leidschendam-Voorburg BOL/BBL 
 Woerden  BOL/BBL 
 Zoetermeer  BOL/BBL

 Assistent Logistiek niveau 1 
 Alphen a/d Rijn  BOL/BBL 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL 
 Leidschendam-Voorburg BOL/BBL 
 Woerden  BOL/BBL 
 Zoetermeer  BOL/BBL

 Assistent Dienstverlening niveau 1 
 Alphen a/d Rijn  BOL/BBL 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL 
 Leidschendam-Voorburg BOL/BBL 
 Woerden  BOL/BBL 
 Zoetermeer  BOL/BBL

 Assistent Horeca, Voeding of 
 Voedingsindustrie niveau 1 
 Alphen a/d Rijn BOL/BBL 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL 
 Leidschendam-Voorburg BOL/BBL 
 Woerden  BOL/BBL 
 Zoetermeer  BOL/BBL

 Assistent Metaal-, Elektro-, 
 Installatietechniek niveau 1 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL

De weg naar je diploma

Entree

Leren op school
(BOL: regulier)

Studie op school en stage 
in een leerwerkbedrijf

Veel contact met 
studiegenoten, 
want je volgt 
veel lessen

Meer theorie en (zelf)studie

Stageperiodes, waarbij je 
soms een stagevergoeding 
krijgt

3 à 4 dagen in de 
week les op school

1 of 2 dagen per week 
stage in een bedrijf 
of een aantal weken 
aaneengesloten

Wel studiefi nanciering en 
studentenreisproduct (OV)

Je regelt samen met 
school een stageplek

Onderwijs op de Werkvloer
(BOL: hybride)

Studie op school en stage 
in een leerwerkbedrijf

generieke vakken zoals Nederlands 
en rekenen op school
overige vakken bij een leerwerkbedrijf

Stage in een leerwerkbedrijf

Veel contact op de werkvloer met 
je docent die je coacht en met je 
praktijkbegeleider

Meer praktijk

Stageperiodes, waarbij  je soms 
een stagevergoeding krijgt

1 dag in de week les op school

2 leerwerkdagen (begeleid door docent) 
en 1 stagedag (begeleid door bedrijf)

Wel studiefi nanciering en 
studentenreisproduct (OV)

School regelt de plek in het 
erkende leerwerkbedrijf

Werken en leren 
(BBL)

Werken in een door jou gezocht 
leerwerkbedrijf  en studie op 
school

Minder contact met studie-
genoten en meer contact 
met collega’s, omdat je 
voornamelijk aan het werk bent

Meer praktijk

Geen stage, wel een 
baan en salaris

1 dag of 2 avonden in de week 
les op school

1 dag of 2 avonden per week 
volg je les op school 
3 of 4 dagen per week 
werken in een bedrijf

Geen studiefi nanciering en 
studentenreisproduct (OV)

Je regelt zelf je baan 
bij een erkend leerwerkbedrijf

€
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Misschien ken je het vak al omdat je 
een bijbaan hebt in de keuken van een 
restaurant of in de bediening, als gastheer 
of gastvrouw. Of misschien kook je thuis 
al de sterren van de hemel. Misschien heb 
je al langer het idee dat je iets wilt met 
je talent voor koken of gastheerschap. 
Je vindt het sowieso leuk om mensen 
te helpen, te ontvangen, in de watten te 
leggen met een goede maaltijd, een lekkere 
cocktail of een mooie wijn. Gastvrijheid, 
dat zit je in het bloed. Voor jou niks leukers 
dan ervoor te zorgen dat je gasten straks 
tevreden de deur uitgaan. Hoogste tijd om 
van je hobby je beroep te maken!

De horecastudenten van mboRijnland komen 
terecht bij alle soorten bedrijven, van hippe 
strandtent tot chique sterrenzaak!

Dit zijn onze opleidingen:
 Gastheer/Gastvrouw niveau 2  

 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL

 Kok niveau 2 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL

 Zelfstandig Werkend  
 Gastheer/Gastvrouw niveau 3  
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL

 Zelfstandig Werkend Kok niveau 3  
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL

 Leidinggevende Bediening niveau 4  
 Leiden BBL

 Leidinggevende Keuken niveau 4  
 Leiden BBL

 Manager/Ondernemer Horeca niveau 4  
 Leiden BOL

 Meewerkend Horeca Ondernemer niveau 4  
 Leiden BOL

Je gasten in de watten  
leggen

Horeca

Als facilitair medewerker of leidinggevende 
is gastvrijheid voor jou vanzelfsprekend. 
Mensen helpen, zaken perfect organiseren, 
zorgen dat alles op rolletjes loopt. Jij bent 
slim en hebt van veel dingen verstand. 
Je houdt je bezig met inrichting en 
onderhoud van het gebouw, met logistiek, 
met inkoop en relatiebeheer en nog veel 
meer. Je kunt goed communiceren en bent 
aanspreekpunt voor klanten, bezoekers 
en collega’s. Kortom: je bent een echte 
duizendpoot. Tegelijk kun je ook goed je 
grenzen aangeven en prioriteiten stellen. 
Zo zorg je ervoor dat mensen goed hun 
werk kunnen doen en zich welkom voelen.

Waar je kunt werken? Wat dacht je van 
een vakantiepark, op een school, in een 
gemeentehuis of bij een evenementen- 

bedrijf. Het werkveld is net zo veelzijdig  
als het werk zelf! 

Dit zijn onze opleidingen:
 Allround Facilitair Medewerker niveau 3  

 Leiden BOL

 Facilitair Leidinggevende niveau 4 
 Leiden BOL

Mensen helpen, zaken  
perfect organiseren:  
dat zit je in jouw genen 

Facilitair
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Developer werk je samen met andere 
studenten aan een klantvraag. Die zet je om 
naar een ontwerp, het ontwerp zet je om in 
code en je test de code. Als de klant tevreden 
is over het product stel je het in bedrijf voor 
de klant. Je bouwt websites, webwinkels, 
apps en maakt ICT-oplossingen, bijvoorbeeld 
om groene daken te laten communiceren 
met grote ICT-systemen via internet.

De opleiding Mediaredactiemedewerker 
is heel anders en vraagt juist veel van je 
creativiteit. Je vindt het leuk om ontwerpen 
te maken voor allerlei media-uitingen.  
En met succes. Je vrienden zijn altijd erg 
enthousiast over jouw creatieve ideeën. 
Je werkt makkelijk met ontwerpsoftware. 
Na je opleiding kun je deze eigen-
schappen bijvoorbeeld inzetten bij een 
webdesign studio, audiovisueel bedrijf of 
vormgevingsbureau. 

*Je vindt onze ICT-opleidingen in Leiden en 
Gouda, maar ook steeds meer buiten de 
schoolgebouwen. Bijvoorbeeld in de Dutch 
Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer, waar 
we innovatieve projecten uitvoeren, multi- 
disciplinair, met techniek en ICT samen.

Dit zijn onze opleidingen:
 Allround Medewerker  

 IT systems and devices niveau 3 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL

 Expert IT systems and devices niveau 4  
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL

 Software Developer niveau 4  
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL

 Beroepshavo Software Developer niveau 4  
 Gouda BOL

 Mediaredactiemedewerker niveau 4  
 Leiden BOL

Als er één vakgebied altijd in ontwikkeling 
is, dan is het wel de ICT. Nergens gaan de 
ontwikkelingen zo razendsnel als in de 
informatie- en communicatietechnologie.  
In je dagelijkse leven word je er ieder 
moment mee geconfronteerd. Denk alleen 
maar aan de ontwikkeling van je mobiele 
telefoon en alle toepassingen daarvan. 
ICT’ers zijn betrokken bij de ontwikkeling 
van heel veel nieuwe technologieën. 
Je werkt samen met professionals 
uit allerlei richtingen, niet alleen de 
techniek, maar bijvoorbeeld ook de 
gezondheidszorg, marketing, commercie, 
administratie of logistiek. Samen werk 
je aan smart oplossingen voor belangrijke 
maatschappelijke vraagstukken.

Binnen de ICT blijf je jezelf je leven 
lang ontwikkelen. En dat is nu precies 
waarom kiezen voor een ICT-opleiding 

gegarandeerd een gouden keuze is. 
Als toekomstig ICT’er ligt de wereld 
aan jouw voeten…

Computers zijn jouw wereld. Je volgt alle 
ontwikkelingen binnen de ICT op de voet  
en kijkt waar je ze zelf kunt toepassen.  
Een netwerk kan jou niet snel genoeg zijn.  
En wat je thuis allemaal al doet met ICT,  
zou je straks graag in je beroep in de praktijk 
willen brengen. Ben je daarbij ook sociaal 
en kun je goed omgaan met vragen van 
klanten? Dan start je natuurlijk met een  
van onze opleidingen ICT.

Bij de opleidingen System and Devices 
beheer je netwerken, servers en devices voor 
bedrijven. Je bouwt infrastructuren aan de 
hand van je eigen ontwerp. En werkt iets niet 
zoals het zou moeten? Dan los jij dat op en 
test je of alles weer goed werkt. Bij Software 

Computers zijn helemaal 
jouw wereld 

ICT
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Als je een beetje nieuwsgierig en nauwkeurig 
bent en je zou graag in een laboratorium 
willen werken in een ziekenhuis, plant- en 
tuinbouw, biotechnologie, voedingsin-
dustrie, farmacie, (petro)chemie of fysische 
chemie dan ben je bij het Middelbaar 
Laboratoriumonderwijs (MLO) aan het 
juiste adres. Je start de opleiding op 
school, na anderhalf jaar maak je pas een 
definitieve keuze welke richting jij op zou 
willen. Zelfs wisselen van opleiding is dan 
ook nog mogelijk. De lessen volg je in het 
gebouw van Hogeschool Leiden, midden 
in het Bioscience park Leiden. Je start met 
vakken als biologie en chemie toegepast op 
de laboratoriumpraktijk. Wekelijks sta je 
twee keer of drie keer met een witte jas aan 
en bril op in het laboratorium op school 
waarin we zoveel mogelijk werken met 
vragen vanuit het werkveld. Gevoel hebben 
voor rekenen of wiskunde, een planning 
maken en je daaraan houden, sociaal en 
communicatief zijn en zowel zelfstandig als 
in teamverband kunnen werken, zijn allemaal 

eigenschappen die heel goed van pas komen 
in de laboratoriumtechniek! Wij en het werk- 
veld zijn op zoek naar jou! 
 
Als student Laboratoriumtechniek bij 
mboRijnland volg je je lessen in het 
bijzondere gebouw van Hogeschool Leiden 

Dit zijn onze opleidingen:
 Allround Laborant niveau 3  

 Leiden BOL

 Bio-medisch Analist niveau 4  
 Leiden BOL

 Chemisch-fysisch Analist niveau 4 
 Leiden BOL

 Bio-medisch Analist (versneld) niveau 4  
 Leiden BOL

 Chemisch-fysisch Analist (versneld) niveau 4  
 Leiden BOL

Jij bent nieuwsgierig?

Laboratoriumtechniek

Haarverzorging
Je haar bepaalt voor een belangrijk deel 
je looks. En laat experimenteren met haar 
nou net jouw ding zijn. Je creatieve ideeën 
probeer je uit op modellen, klanten en je 
vrienden. Niets is leuker dan zelf nieuwe 
kapsels bedenken en maken. Op YouTube, 
Pinterest en Instagram zoek je naar de 
nieuwste trends en bedenk je bij wie een 
nieuwe stijl het beste past. Hoogste tijd 
om van je hobby je beroep te maken! In 
de opleiding leer je de fijne kneepjes van 
het mooie kappersvak. Je hebt verant-
woordelijk werk, want je geeft klanten 
meer zelfvertrouwen door ze een mooi en 
verzorgd kapsel te geven. 

Schoonheidsverzorging
Een verzorgde huid vind je belangrijk. Je 
vindt het leuk om mensen mooi te maken 
én aandacht te geven. Dit doe je met de 
juiste cosmetische producten en behande-
lingen. Wat je nu voor jezelf en je vrienden 
doet, zou je het liefst de hele dag doen, als 

beroep. Dat kan! Kies voor een opleiding 
Schoonheidsverzorging. Laat mensen 
hun eigen schoonheid ontdekken door 
aandacht te geven aan innerlijk én uiterlijk. 
Dankzij jouw behandelingen voelen jouw 
klanten zich beter en zelfverzekerder. 

Dit zijn onze opleidingen:
 Kapper niveau 2  

 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL

 Hairstylist Dame niveau 3 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL

 Hairstylist Heer niveau 3 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL

 Salonmanager Dame niveau 4 
 Leiden BOL/BBL

 Salonmanager Heer niveau 4 
 Leiden BOL/BBL

 Schoonheidsspecialist niveau 3 
 Gouda BOL 
 Leiden BOL

 Allround Schoonheidsspecialist niveau 4 
 Gouda BOL 
 Leiden BOL

Wat zie je er goed uit!

Kappers & Schoonheidsverzorging
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Brede kennis en vaardigheden, 
beter kiezen 
Wil jij een opleiding binnen economie doen? 
Maar weet je nog niet zeker welke opleiding 
het beste bij jou past? Vind jij commercie, 
financiën of marketing interessant of wil je 
meer weten van internationaal zakendoen? 
Dan is onze brede start in het eerste jaar 
echt iets voor jou! In het eerste jaar maak 
je kennis met alle facetten van een bedrijf. 
Daarmee word je niet alleen voorbereid op 
een baan, je ontdekt ook wat je talenten 
zijn en waar je interesses liggen. Je kunt 
je daarna specialiseren in een van de 
uitstroomvarianten.

Dit zijn onze opleidingen:
 Allround Assistant Business Services niveau 3 

 Leiden BOL

 Legal, Insurance & HR  
 Services Specialist niveau 4  
 Leiden BOL 
 Zoetermeer BOL

 Beroepshavo Legal, Insurance &  
 HR Services Specialist niveau 4 
 Leiden BOL

 Business Administration &  
 Control Specialist niveau 4  
 Leiden BOL 
 Zoetermeer BOL 
 Alphen a/d Rijn* BOL 
 Woerden* BOL

 Beroepshavo Business Administration &  
 Control Specialist niveau 4  
 Leiden BOL

 International Business Administration &  
 Control Specialist niveau 4  
 Leidschendam-Voorburg BOL

Brede opleiding

 Sales, Finance & Export niveau 4  
 Alphen a/d Rijn BOL

Uitstroomvarianten:  
 → Business Administration & Control Specialist 
 → Junior Accountmanager 
 → Assistent-Manager Internationale Handel

*Op de locaties Alphen a/d Rijn en Woerden start 
je in de brede opleiding.

Legal
Wetten en regels zijn nodig, maar soms 
lastig te begrijpen. Zowel in het groot, in 
de maatschappij, als kleiner, in bedrijven, 
instellingen en organisaties. Gelukkig snap 
jij dingen snel en kun je ingewikkelde teksten 
goed lezen. Je ziet verbanden en overziet 
consequenties. En bent nauwkeurig. Je 
bent geïnteresseerd in mensen, kunt goed 
luisteren en communiceren. Je wilt graag 
dingen voor anderen uitzoeken en oplossen, 
zodat mensen tot hun recht komen. Mooie 
eigenschappen, die ook heel goed van pas 
komen bij onze juridische opleidingen. 
 
Finance 
Als het om cijfertjes gaat, hoef je jou  
niks te vertellen. Je weet wanneer je de 
inkomsten van je bijbaan kunt uitgeven  
en wanneer je beter nog even kunt sparen.  
Je hebt je eigen boekhouding goed op orde. 

Als je (financiële) kansen ziet, probeer je 
die zoveel mogelijk te benutten. Herken je 
jezelf in dit profiel? Dan denken wij dat een 
financiële opleiding bij jou past. Je kunt 
ermee aan de slag in de financiële sector 
én hebt volop doorstroomkansen richting 
het hbo. En wil je juist het internationale 
werkveld ondersteunen, kies dan voor de 
internationale opleiding. 
 
Je werkt vaak met financiële of persoon-
lijke gegevens. Zorgvuldigheid is vereist!
 

Legal & Finance

Je bent nauwkeurig en 
ziet snel verbanden



Zorg jij dat de bestelling 
klaar staat?
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In de maatschappelijke zorg sta je klaar 
voor mensen van alle leeftijden, vaak 
met meervoudige problematiek, zoals 
psychiatrische, psychosociale of gedrags-
problemen al dan niet in combinatie met 
verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige 
beperkingen. 

Je werkt met mensen die kwetsbaar zijn 
en niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. 
Je begeeft je daarin op het snijvlak van 
zorg, wonen, begeleiden en welzijn. Je zorgt 
voor hen, luistert en geeft persoonlijke 
aandacht. Je helpt en begeleidt bij 
(creatieve) activiteiten en maakt (niveau 
4) begeleidingsplannen of voert deze uit 
(niveau 3). Je observeert, signaleert en 
rapporteert de bijzonderheden van de 
cliënt en bent daarmee een belangrijke 
schakel binnen de zorgverlening.

Je kunt bij veel instellingen aan de 
slag, zoals in de gehandicaptenzorg, 
de geestelijke gezondheidszorg, in 
sociale wijkteams of in verzorgingshuizen. 
Maar ook bijvoorbeeld in asielzoekers-
centra of opvanghuizen. 

Dit zijn onze opleidingen:
 Begeleider Maatschappelijke Zorg niveau 3  

 Leiden BOL 
 Zoetermeer BOL

 Begeleider Maatschappelijke Zorg/ 
 Verzorgende Individuele Gezondheidszorg  
 (MZ/VIG) niveau 3 
 Alphen a/d Rijn BOL/BBL 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL 
 Woerden BOL 
 Zoetermeer BOL/BBL

 Persoonlijk Begeleider  
 Maatschappelijke Zorg niveau 4  
 Alphen a/d Rijn BOL 
 Gouda BOL 
 Leiden BOL/BBL 
 Zoetermeer BOL

Samenwerken aan  
zelfstandigheid

Maatschappelijke Zorg

Vind jij stilzitten ook maar niks? Werk je 
graag samen in een team en houd je ervan 
je handen uit de mouwen te steken?  
Zie je jezelf al werken in de ontvangst,  
de opslag en het vervoer van goederen? 
Dan is een opleiding in de logistiek echt 
iets voor jou. Of je nu magazijnmedewerker 
of manager wilt worden: er is altijd een logis-
tieke opleiding die bij jou past. Je bent echt 
een spin in het web! Je gaat werken in een 
sector die altijd in ontwikkeling blijft. Denk 
maar aan de enorme toename van online 
winkelen. Iedereen wil zijn bestelde pakketje 
snel thuiskrijgen. Ga jij die uitdaging aan?

Met een Logistiek Plus-opleiding behaal 
je een logistiek diploma in een BBL-traject 
en word je tegelijkertijd opgeleid tot 
vrachtwagenchauffeur.

Dit zijn onze opleidingen:
 Logistiek Medewerker niveau 2 

 Alphen a/d Rijn BOL/BBL 
 Zoetermeer BOL

 Logistiek Teamleider niveau 3 
 Alphen a/d Rijn BOL/BBL 

 Logistiek Medewerker Plus  niveau 2 
 Alphen a/d Rijn BBL

 Logistiek Teamleider Plus niveau 3 
 Alphen a/d Rijn BBL

 Manager Transport en Logistiek niveau 4 
 Alphen a/d Rijn BOL

Logistiek & Transport
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 International Marketing &  
 Communication Specialist niveau 4  
 Leidschendam-Voorburg BOL 
 Woerden BOL

 Marketing & Social Media Specialist niveau 4  
 Leidschendam-Voorburg BOL

 Sportmarketing niveau 4  
 Leidschendam-Voorburg BOL 
 Woerden BOL

 Junior Accountmanager niveau 4  
 Alphen a/d Rijn* BOL 
 Leiden BOL 
 Leidschendam-Voorburg BOL 
 Woerden* BOL 
 Zoetermeer BOL

 Beroepshavo Junior 
 Accountmanager niveau 4 
 Leiden BOL

 Junior Manager Internationale Handel niveau 4  
 Leiden BOL

 Internationaal Business Studies  
 (Engelstalig) niveau 4  
 Leidschendam-Voorburg BOL 
 Woerden BOL

 E-commerce Specialist niveau 4  
 Woerden BOL 
 Zoetermeer BOL

Brede opleiding**

 Sales, Marketing & Finance niveau 4  
 Woerden BOL

Uitstroomvarianten:  
 → Junior Accountmanager 
 → Marketing & Communication Specialist 
 → Business Administration & Control Specialist

*Op deze locatie start je in de brede opleiding

**Lees meer over de brede opleidingen op pagina 35.

Je wilt gaan werken bij een marketing 
en communicatieafdeling of -bureau in 
Nederland of het buitenland. Bovendien 
ben je handig met moderne communica-
tiemiddelen zoals Snapchat, Instagram, 
Facebook, TikTok en Pinterest. Mondeling 
en schriftelijk ben je ijzersterk. Je houdt van 
dingen regelen, organiseren en kunt creatief 
denken. Eigenlijk weet je ook al wel dat je 
een opleiding wilt richting marketing en 
communicatie. En zo niet, dan weet je het nu. 
 
Je kunt ook stagelopen in het buitenland. 
In de internationale opleidingen brengen 
we je Engels naar een nóg hoger niveau. 
 
Kansen zien en kansen creëren
Jij ziet altijd kansen voor jezelf en voor 
anderen. Je voelt van nature aan hoe je iets 
kunt verkopen. Het lijkt je leuk om nieuwe 
klanten te werven en offertes te maken. 

Je kunt goed luisteren naar de klant en 
weet waar je doelgroep behoefte aan 
heeft. Ja, commercieel denken zit echt in 
je genen. Als het nodig is doe je dat online. 
Met dat talent wil je graag iets doen. Je ziet 
jezelf langs klanten gaan, digitaal of fysiek. 
Deze opleidingen passen jou dan precies. 
 
Ga jij je commerciële talenten verder 
ontwikkelen?

Dit zijn onze opleidingen:
 Marketing & Communication 

 Specialist  niveau 4  
 Leiden BOL 
 Leidschendam - Voorburg BOL 
 Woerden* BOL

 Beroepshavo Marketing &  
 Communication Specialist niveau 4 
 Leiden BOL

 Marketing & Events Specialist 
 (Evenementenorganisatie) niveau 4  
 Leidschendam-Voorburg BOL

Marketing & Sales

Jouw wereld van merken 
en sociale media



Kinderen begeleiden en 
opvoeden
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Iets verkopen vond je als kind al leuk. Het is 
echt je talent. Dat heb je misschien ook al 
bewezen in je bijbaan. Je praat makkelijk 
met allerlei soorten mensen en wint snel 
hun vertrouwen. Iedere leuke deal maakt 
jouw dag goed. En je bent een doorzetter, 
laat je niet snel uit het veld slaan. Tja, dan 
is de keuze voor jou toch niet zo moeilijk? 
Een opleiding in de retail ligt dan voor de 
hand. Van verkoper tot storemanager van 
een internationale keten, wij hebben de 
opleiding die bij jou past.

Onze Retailcampus in Leidschendam- 
Voorburg ligt naast Westfield Mall of the 
Netherlands en midden tussen de grote 
binnensteden. De perfecte uitvalsbasis 
voor jouw carrière!

Dit zijn onze opleidingen:
 Retailmedewerker niveau 2  

 Leidschendam-Voorburg BOL/BBL

 Retailspecialist niveau 3 
 Leidschendam-Voorburg BOL/BBL

 Retailmanager niveau 4 
 Leidschendam-Voorburg BOL/BBL 
 Alphen a/d Rijn BOL

 Retailmanager & Fashion niveau 4 
 Leidschendam-Voorburg BOL

 Internationaal Manager Retail & 
 Hospitality niveau 4 
 Leidschendam-Voorburg BOL

 (Denim) Store Manager niveau 4 
 Leidschendam-Voorburg BOL

Jij maakt de klant koning

Retail

Je raakt enthousiast door kinderen en de 
manier waarop zij zich ontwikkelen en de 
wereld ontdekken. Je wilt kinderen iets 
leren. Je ziet wat kinderen nodig hebben 
en ze voelen zich veilig bij jou. Je bent 
iemand die initiatief neemt, je houdt van 
samenwerken en je denkt na over je eigen 
manier van handelen. Ook ben je integer 
en betrokken en zorg je graag voor een 
uitdagende en veilige omgeving. Precies de 
eigenschappen die je nodig hebt om in het 
onderwijs of de kinderopvang te werken.

Dit zijn onze opleidingen:
 Pedagogisch Medewerker  

 Kinderopvang niveau 3 
 Leiden BOL 
 Zoetermeer BOL

 Gespecialiseerd Pedagogisch  
 Medewerker niveau 4 
 Alphen a/d Rijn BOL/BBL 
 Gouda BOL 
 Leiden BOL/BBL 
 Woerden BOL 
 Zoetermeer BOL 

 Onderwijsassistent  niveau 4 
 Alphen a/d Rijn BOL 
 Gouda BOL 
 Leiden BOL 
 Woerden BOL 
 Zoetermeer BOL 

 Beroepshavo Onderwijsassistent niveau 4 
 Leiden BOL

Onderwijs & Kinderopvang



Spin in het web
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Je vindt het belangrijk dat iedereen gelijke 
kansen krijgt in de samenleving en wilt je 
daarvoor graag inzetten. Je ziet dat de 
samenleving voor veel mensen ingewikkeld 
is. Je hebt oprecht interesse in anderen en 
je wilt graag luisteren, adviseren en hebt 
aandacht voor ze. Je beschikt over onder-
nemerszin en lef. Je houdt van zaken regelen 
en van gesprekken voeren en organiseert 
graag activiteiten. Herken je jezelf hierin?  
Kies dan voor een opleiding Sociaal Werk.
 
Als sociaal werker ben je breed inzetbaar in 
het welzijnswerkveld. Je kan gaan werken met 
uiteenlopende doelgroepen, van kinderen tot 
ouderen, in de wijk of in een instelling. 

Dit is onze opleiding:
 Sociaal Werker niveau 4 

 Gouda BOL 
 Leiden BOL

Mensen aandacht geven 

Sociaal Werk

Organisaties vragen om flexibele, breed 
inzetbare medewerkers. Met de opleiding 
Servicemedewerker word jij de medewerker 
die nét dat beetje meer kan. Je leert niet 
alleen hoe je goed omgaat met cliënten, 
je kunt ook prima de voorraad beheren en 
de vergaderruimte klaarmaken. Tijdens je 
opleiding leer je hoe je verantwoordelijkheid 
neemt voor je eigen (studie)loopbaan.  
Alle lessen kun je op school volgen óf  
juist voor het grootste deel bij een bedrijf.  
Als gediplomeerd servicemedewerker ben  
je niet alleen aantrekkelijk voor werkgevers,  
je kunt ook doorstromen naar verschillende 
opleidingen op niveau 3.

Bij de opleiding Servicemedewerker 
kun je kiezen uit drie richtingen: Zorg en 
Welzijn, Sport en Recreatie en Zakelijk en 
Commercieel. 

Goede servicemedewerkers zijn onmisbaar 
in iedere organisatie. Je kunt bijvoorbeeld 
gaan werken als receptioniste in de zorg, 
baliemedewerker bij een sportschool of in 
een magazijn.

Dit zijn onze opleidingen:
 Servicemedewerker niveau 2 

 Alphen a/d Rijn BOL* 
 Gouda BOL*/BBL 
 Leiden BOL*/BBL 
 Leidschendam-Voorburg BOL 
 Woerden BOL 
 Zoetermeer BOL*/BBL

 Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 
 Gouda BBL 
 Leiden BBL 
 Zoetermeer BBL

*Deze opleiding is ook te volgen in de BOL variant 
'Onderwijs op de Werkvloer'. Kijk voor meer 
informatie op pagina 27.

Servicemedewerker



Jij brengt de wereld in  
beweging 
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Dit zijn onze opleidingen:
 Sport- en Bewegingsleider niveau 3

 Sport- en Bewegingscoördinator niveau 4 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL 
 Zoetermeer BOL/BBL

Sport, Training en Coaching 
(outdoor/snowsports) 
Zoetermeer
De Outdoor/Snowsport coördinator 
heeft doorzettingsvermogen, wekt 
vertrouwen op bij sporters/deelnemers, 
inspireert en haalt het beste uit hen 
naar boven op een heel breed terrein 
van sportbeoefening.

Sport en Bewegingsagogie 
Leiden
In het algemeen is de bewegingsagoog 
werkzaam in een intramurale setting, 
zoals in instellingen voor gezond-
heidszorg, gehandicaptenzorg of 
justitie.

Je leert met deze opleiding wat er komt 
kijken bij het verzorgen van sportieve lessen 
en hoe je evenementen en projecten kunt 
opzetten en aansturen. Daarnaast gaan we 
op zoek naar jouw talenten, om vervolgens 
samen te bepalen in welk onderdeel van het 
werkveld jij succesvol zal zijn.

Na het eerste leerjaar maak je een keuze 
uit één van de vier verschillende profielen. 
Elk van deze profielen volg je dan verder  
op een eigen locatie.

Sport & Bewegen

Buurt, Onderwijs en Sport 
Zoetermeer
De buurtsportcoach werkt vanuit een 
organisatie in het brede werkveld 
sport, welzijn, kinderopvang en 
onderwijs. Je werkt aan het opstellen, 
uitvoeren en coördineren van sport- en 
beweegprogramma’s en projecten om 
maatschappelijke doelen te realiseren

Sport, Bewegen en Gezondheid 
Leiden
De leefstijlcoach voert werkzaam-
heden in het algemeen uit binnen 
sport-, wellness-, gezondheidsorgani-
saties of zorginstellingen die diensten 
aanbieden op het gebied van leefstijl 
en/of gezondheid.
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Dit zijn onze opleidingen:
 Monteur Elektrotechnische  

 Installaties niveau 2 
 Gouda BBL 
 Leiden BBL

 Monteur Werktuigkundige 
 Installaties niveau 2 
 Gouda BBL 
 Leiden BBL

 Monteur Mechatronica niveau 2 
 Gouda BOL 
 Leiden BOL/BBL

 Constructiewerker niveau 2 
 Gouda BOL 
 Leiden BOL/BBL

 1e Monteur Woning niveau 3 
 Gouda BBL 
 Leiden BBL

 1e Monteur Utiliteit niveau 3 
 Gouda BBL 
 Leiden BBL

 1e Monteur Mechatronica niveau 3 
 Gouda BBL 
 Leiden BOL/BBL

 Allround Constructiewerker niveau 3 
 Gouda BBL 
 Leiden BOL/BBL

 1e Monteur Elektrotechnische  
 Installaties in de Gebouwde Omgeving niveau 3 
 Gouda BBL 
 Leiden BOL/BBL

 Technicus Engineering niveau 4 
 Gouda BOL 
 Leiden BOL

Na het basisjaar stroom je uit op:  
 → Smart Technology 
  Gouda 
 → Elektrotechniek  
  Gouda en Leiden 
 → Installatietechniek  
  Leiden 
 → Werktuigbouw 
  Leiden 
 → Mechatronica  
  Gouda

 Beroepshavo Technicus Engineering niveau 4 
 Gouda BOL 
 Leiden BOL

 Technicus Mechatronica Systemen niveau 4 
 Leiden BOL

Dit zijn onze bedrijfsopleidingen:
 Technisch Leidinggevende niveau 4 

 Leiden BBL

 Technicus Elektrotechnische  
 Installaties in de Gebouwde Omgeving niveau 4 
 Gouda BBL 
 Leiden BBL

 Uitvoerder Bouw/Infra niveau 4 
 Gouda BBL 
 Leiden BBL

Experience Center 
Vanaf september 2022 kun je als 
techniekstudent gebruik maken 
van het nieuwe Experience Center. 
Op verschillende plekken binnen 
en buiten school kun je samen met 
andere studenten samenwerken aan 
innovatie projecten. Bijvoorbeeld door 
gegevens te analyseren en te presen-
teren in het Smart Operating Center 
in Gouda. Of door gebruik te maken 
van het Smart Virtual Reality en 
Augmented Reality Center. Studenten 
Bouwkunde lopen hier virtueel rond in 
hun eigen ontwerpen.

Kies je voor een opleiding Techniek bij 
mboRijnland, dan kies je heel smart.  
Je stapt in een wereld die werkt aan 
de slimste technologische oplossingen 
voor – grote en kleine – maatschappelijke 
vraagstukken. Smart Education, noemen 
we dat. Het techniekonderwijs van 
mboRijnland loopt hierin voorop. Maar de 
ontwikkeling van dat slimme onderwijs 
doen we niet alleen! We werken juist heel 
nauw samen met bedrijven en overheden 
en ook met andere opleidingen. Grote kans 
dat jij straks tijdens je opleiding bij ons 
werkt aan een project in opdracht van een 
ziekenhuis, een bouwbedrijf of een energie-
leverancier, waarbij je samen met andere 
studenten een slimme oplossing bedenkt 
voor een belangrijk vraagstuk. 

Techniek is trouwens niet alleen een mooi 
vak, Nederland heeft ook een groot tekort 
aan technisch geschoolde vakmensen.

Dat is voor jou mooi meegenomen.  
Want kies je voor techniek, dan ben je 
direct verzekerd van een kansrijke baan  
in deze uitdagende sector.

Durf jij te kiezen voor 
techniek?
Binnen techniek en ICT liggen veel 
kansen voor meisjes. Omdat jij 
technische uitdagingen op jouw 
eigen manier benadert, ben je enorm 
waardevol voor veel bedrijven.  
Ze staan te springen om jou in  
dienst te nemen. Durf jij het aan  
en kies je voor techniek?

Leer jij hoe je de slimste 
oplossingen kunt bedenken? 

Techniek



De leukste uitjes,  
de mooiste vakanties 
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Een betere wereld begint bij jou. Jij hebt 
een groot gevoel voor rechtvaardigheid.  
Je vindt het ook belangrijk dat mensen 
zich veilig voelen. Daarom wil jij je inzetten 
voor meer veiligheid voor alle mensen. 
Je wilt leren omgaan met spannende 
situaties, mensen aanspreken en helpen 
om zich aan afspraken te houden. Je zoekt 
naar een uitdaging waarin je met mensen 
werkt en hen helpt. Je bent gewaarschuwd. 
Voor deze opleidingen moet je stevig in 
je schoenen staan. Werken in de veilig-
heidssector betekent dat je kiest voor een 
uitdagende baan. Je bent fysiek fit en weet 
hoe je moet reageren als het erom spant. 
Door jouw aanwezigheid en uitstraling zorg 
je dat mensen zich veilig voelen en geef je 
criminaliteit geen kans. Wil jij zorgen voor 
de veiligheid van personen en objecten. 
Kies dan voor Particulier Beveiliger of 
Proactief Beveiliger. Wil jij zorgen voor 
veiligheid op straat, kies dan voor de 
opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid. 

Dit zijn onze opleidingen:
 Beveiliger niveau 2 

 Alphen a/d Rijn BOL/BBL 
 Leiden BOL/BBL

 Proactief Beveiliger niveau 3 
 Alphen a/d Rijn BOL 
 Leiden BOL

 Handhaver Toezicht en Veiligheid niveau 3 
 Alphen a/d Rijn BOL 
 Gouda BOL

Jij houdt alles onder controle 

Veiligheid

Met een opleiding Toerisme & Recreatie ligt 
de wereld aan je voeten. Een onvergetelijke 
reis samenstellen, gasten een aangenaam 
verblijf bezorgen, leuke, spannende 
activiteiten organiseren. Of je nu werkt 
op een reisbureau, een camping, een 
bungalowpark of in een vijfsterrenhotel 
in het buitenland: bij jou is de klant altijd 
koning. Natuurlijk vind je het geweldig om 
met mensen om te gaan en heb je een 
servicegerichte en commerciële instelling. 
Wat je ook regelt, het moet goed zijn.  
Tot in de puntjes verzorgd.

Je verkoopt reizen en vakanties en 
organiseert uitjes en activiteiten voor 
allerlei soorten klanten.

Dit zijn onze opleidingen:
 Zelfstandig Medewerker 

 Leisure & Hospitality niveau 3 
 Leiden BOL

 Leidinggevende Leisure & Hospitality niveau 4 
 Leiden BOL

 Zelfstandig Medewerker  
 Travel & Hospitality niveau 3 
 Leiden BOL

 Leidinggevende Travel & Hospitality niveau 4 
 Leiden BOL

Toerisme & Recreatie



Samen zorgen voor 
kwaliteit van leven

50   Opleidingen 2023-2024 mboRijnland   51

Dit zijn onze opleidingen:
 Begeleider Maatschappelijke Zorg/ 

 Verzorgende Individuele  
 Gezondheidszorg (MZ/VIG)  niveau 3 
 Alphen a/d Rijn BOL/BBL 
 Gouda BOL/BBL 
 Leiden BOL 
 Zoetermeer BOL/BBL

 Verpleegkundige niveau 4 
 Alphen a/d Rijn BOL 
 Gouda BOL 
 Leiden BOL/BBL 
 Woerden BOL 
 Zoetermeer BOL/BBL

 Verpleegkundige (versneld) niveau 4 
 Gouda BBL 
 Zoetermeer BBL

Wil jij iets betekenen voor anderen? Wil je 
werken binnen een team waarbij je zorgt 
voor het welzijn en de gezondheid van 
mensen? Wil jij meedenken over hoe je de 
beste zorg kunt aanbieden en deze zorg 
ook verlenen? Kies dan voor de opleiding 
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 
(VIG) of Verpleegkundige.

Als Verzorgende Individuele Gezond-
heidszorg (VIG) ben je als allround 
medewerker actief in de zorg, wonen en 
welzijn. Van persoonlijke verzorging tot 
ondersteuning bij wonen en huishouden, 
en van verpleegtechnische handelingen 
tot begeleiding bij activiteiten. Je kunt 
met het diploma Verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg aan de slag in een 
verzorgings- of verpleeghuis, de thuiszorg, 
gehandicaptenzorg, geestelijke gezond-
heidszorg en in de kraamzorg.

Kies je voor de opleiding Verpleegkundige 
dan leer je aan de hand van praktijksitu-
aties de zorg rondom een zorgvrager te 
plannen, het welzijn van de zorgvragers te 
bevorderen en werk je aan je verpleegtech-
nische vaardigheden. Je leert onder andere 
wonden verzorgen, medicijnen toedienen, 
injecties geven en ondersteunt bij de 
dagelijkse verzorging van zorgvragers.  
Je leert snel schakelen in complexe 
situaties en bent in staat om zelfstandig, 
op basis van kennis uit de praktijk en 
wetenschappelijk onderzoek, beslissingen 
te nemen over het behandelplan van een 
zorgvrager. Met een diploma Verpleeg-
kundige op zak kun je aan de slag in een 
ziekenhuis, de thuiszorg, de gehandicap-
tenzorg, een psychiatrische instelling of 
een verzorgings- of verpleeghuis.

Verpleegkunde & Verzorgende
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Scan de 
QR-code

Bekijk alle informatie over 
aanmelding en toelating op 
mborijnland.nl/toelatingFijn dat je voor ons kiest!

Van aanmelding tot inschrijving in zes stappen

Aanmelden
•  Heb je een passende 

vooropleiding? Doe je mee  
met instroomactiviteiten?  
Dan kun je bij ons beginnen!

•  Voor een opleiding met 
aanvullende eisen of met een 
maximaal aantal plaatsen 
verloopt het aanmeldproces 
anders, zie: mborijnland.nl/
toelating.

1 @

Je ontvangt direct  
een welkomstmail
•  Je ontvangt een link naar  

de online vragenlijst zodat we 
meer over jouw interesses en 
sterke kanten te weten komen.

•  Soms ontvang je ook een 
opdracht om thuis te maken.

2

Bevestiging  
inschrijving
(binnen 5 dagen)

•  Je ontvangt de onderwijs-
overeenkomst (OOK).

•  Een intaker neemt telefonisch 
contact met je op en geeft 
informatie over het vervolg.

3

Kennismaken en  
studiekeuzeadvies 
(online of fysiek, binnen 2-4 weken)  

•  Je checkt of jouw beeld van  
de opleiding klopt. Je maakt  
je keuze definitief.

•  We gaan in gesprek: wat heb  
je nodig om de opleiding goed 
te kunnen volgen?

4

5

6

Je bent van harte welkom  
bij mboRijnland

Meld je aan op of 
vóór 1 april 
Ook na 1 april ben je welkom

 Passend diploma
   

Meegedaan met 
instroomactiviteiten

niveau Vereisten en doorstroomvoorwaarden

4 Specialistenopleiding diploma mbo niv. 3,  vakopleiding voor een zelfde beroep of beroepencategorie

4 Middenkader diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg overgangsbewijs naar havo/vwo 4 diploma mbo-opleiding niveau 2 basisberoepsopleiding of  
niveau 3 vakopleiding

3 Vakopleiding diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg overgangsbewijs naar havo/vwo 4 diploma mbo-opleiding niveau 2 basisberoepsopleiding

2 Basisberoepsopleiding diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg overgangsbewijs naar havo/vwo 4 diploma Entreeopleiding

1 Entree-opleiding student voldoet niet aan vooropleidingseisen voor toelating tot een  
mbo- opleiding niveau 2, 3 of 4

student is op 1 augustus van het startjaar minimaal 16 jaar

/

/
/

/

/
/
/

Je gaat beginnen 
bij mboRijnland! 

Extra ondersteuning 
Heb je om wat voor reden dan ook extra 
ondersteuning nodig? Dan neemt een 
adviseur van het Onderwijs Servicecen-
trum contact met je op. Samen met jou 
(en je ouders of verzorgers) kijken we 
wat er nodig is.

Startbijeenkomst 
voor de zomer 
•  Je ontmoet docenten en 

medestudenten.

•  Je krijgt informatie over  
de start van de opleiding.

•  Je ontvangt de startbrief met 
belangrijke (inlog)gegevens.

Je werkt naar je  
diploma toe
•  We houden contact. 

•  Je levert de ondertekende 
onderwijsovereenkomst in.

•  Je haalt het diploma.

•  We nodigen je uit voor  
een startbijeenkomst.

Voor meer informatie:  
mboRijnland.nl/begin 



Onze locaties
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Bij jou in de buurt
Voor je opleiding bij mboRijnland hoef je 
gelukkig nooit ver te reizen. Onze scholen 
zitten in 7 verschillende plaatsen en op 12 
locaties. mboRijnland zit dus altijd in de buurt! 

Alphen aan den Rijn
Ambonstraat 1 
2405 EN Alphen a/d Rijn

 → Entree
 → Legal & Finance
 → Logistiek & Transport
 → Marketing & Sales
 → Maatschappelijke Zorg
 → Onderwijs & Kinderopvang
 → Retail
 → Servicemedewerker
 → Veiligheid
 → Verpleegkunde & Verzorgende 

Gouda
Groen van Prinsterersingel 52 
2805 TE Gouda

 → Autotechniek & Autoschade
 → Bakkerij
 → Beroepshavo
 → Bouw, Infra & Onderhoud
 → Entree
 → Horeca
 → ICT
 → Kappers & Schoonheidsverzorging
 → Legal & Finance
 → Maatschappelijke Zorg
 → Next College 
 → Onderwijs & Kinderopvang
 → Servicemedewerker
 → Sociaal Werk
 → Sport & Bewegen
 → Techniek
 → Veiligheid
 → Verpleegkunde & Verzorgende 

Leiden
Breestraat 46-48 
2311 CS Leiden

 → Assisterende in de Zorg
 → Maatschappelijke Zorg 
 → Sociaal Werk
 → Verpleegkunde & Verzorgende 

Gitstraat 2 
2332 RB Leiden

 → Bouw, Infra & Onderhoud 

Lammenschans 
Bètaplein 18 
2321 KS Leiden

 → Autotechniek & Autoschade
 → Bakkerij
 → Beroepshavo
 → Bouw, Infra & Onderhoud
 → Entree
 → Horeca
 → ICT
 → Legal & Finance
 → Marketing & Sales
 → Onderwijs & Kinderopvang 
 → Servicemedewerker
 → Techniek 

Storm Buysingstraat 18c 
2332 VW Leiden

 → Facilitair
 → Horeca
 → Kappers & Schoonheidsverzorging
 → Next College
 → Sport & Bewegen
 → Toerisme & Recreatie
 → Veiligheid 

Zernikedreef 11 (gebouw  
Hogeschool Leiden) 
2333 CK Leiden

 → Laboratoriumtechniek

Copyright © Free Vector Maps.com

LEIDEN

ZOETERMEER

GOUDA

WOERDEN

ALPHEN AAN DEN RIJN
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

WADDINXVEEN

Wil je meer zien van onze locaties?  
Check dan onze video’s waarmee je een 
rondleiding door onze gebouwen krijgt.

Leidschendam – 
Voorburg
Fluitpolderplein 7 
2262 ED Leidschendam-Voorburg

 → Entree
 → Legal & Finance
 → Marketing & Sales
 → Retail
 → Servicemedewerker 

Waddinxveen
Kanaaldijk 11 
2741 PA Waddinxveen

 → Bouw, Infra & Onderhoud 

Woerden
Polanerbaan 15 
3447 GN Woerden

 → Entree
 → Legal & Finance
 → Maatschappelijke Zorg
 → Marketing & Sales
 → Next College
 → Onderwijs & Kinderopvang
 → Servicemedewerker
 → Verpleegkunde & Verzorgende 

Zoetermeer
Ayers Rock 
Buytenparklaan 14 
2717 AX Zoetermeer

 → Sport & Bewegen 

Van Doornenplantsoen 11  
2722 ZA Zoetermeer

 → Entree
 → Legal & Finance
 → Maatschappelijke Zorg
 → Marketing & Sales
 → Next College
 → Onderwijs & Kinderopvang
 → Servicemedewerker
 → Verpleegkunde & Verzorgende



Voorlichtingskalender

Proefstuderen

12, 14, 16 DEC NTB

Alle locaties

Vragen?
We beantwoorden ze graag!

Bel ons op 
088 - 222 17 77

Of stuur een e-mail naar 
info@mborijnland.nl

Of bezoek onze website mborijnland.nl

@mborijnland

@mborijnland

mboRijnland

mbostudent

Socials

2022

Online keuze-
begeleiding

23 MRT TOT EIND JUNI

Online

Inloopmoment

MA 6 MRT 16.00 - 18.00

Alle locaties

Keuzebegeleidings-
dag

DO 23 MRT

Gouda
Leiden Lammenschans

17.00 - 20.00

Meer beleven? Alles is mogelijk. Kijk op mborijnland.nl/meerbeleven

Open Dag Next 
College + intake

VR 16 JUN 15.00 - 20.00

Gouda, Leiden Storm 
Buysingstraat, Woerden 
en Zoetermeer

Open Dag Next 
College + intake

MA 3 JUL 15.00 - 20.00

Gouda, Leiden Storm 
Buysingstraat, Woerden 
en Zoetermeer

MA 3 JUL
Online Infomoment

16.00 - 18.00

Online

MA 3 JUL

Inloopmoment

DO 12 JAN 16.00 - 18.00

Alle locaties

2023

Open Dag

DO 2 FEB 16.00 - 21.00

Alle locaties

Keuzebegeleidings-
dag

DO 23 MRT

Gouda
Leiden Lammenschans

17.00 - 20.00

Online Infomoment 
voor Ouders

DO 19 JAN 19.30 - 21.00

Online

Meld je aan op 
mborijnland.nl/infomoment-
voor-ouders/

Inloopmoment

VR 16 JUN 16.00 - 18.00

Alle locaties

Online infomoment

DO 11 MEI 16.00 - 17.00

Online


