Sociaal Maatschappelijke Studies

Welzijn
IN het land van

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE STUDIES
Er zijn veel mensen die met een steuntje in de rug een fijner leven
hebben. Soms is veel zorg en extra aandacht nodig. En soms is een
beetje hulp al voldoende. Hulp om hun dag goed en gestructureerd
door te brengen. Of hulp bij financiën, bij de opvoeding van kinderen
of bij de verzorging. Gelukkig zijn er vakbekwame professionals die
deze mensen daar heel goed mee helpen. Zoals de afgestudeerden
van het Koning Willem I College.

KOM KENNISMAKEN
Kom eens langs bij Sociaal
Maatschappelijke Studies. Tijdens
onze Open Dag of de informatiemomenten. Kijk voor meer
informatie op kw1c.nl.

Meer weten
JE HOUDT VAN MENSEN
Wil jij anderen een helpende hand toesteken? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? En ben je iemand die anderen kan motiveren, stimuleren,
ondersteunen en begeleiden? Dan heb je het juiste profiel voor een van de
opleidingen van Sociaal Maatschappelijke Studies! Klantvriendelijkheid is
trouwens ook belangrijk, want je moet zorgvragers zien als jouw ‘klanten’
ofwel cliënten.
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kw1c.nl
info@kw1c.nl
073 624 9 692
073 624 9 600 (opleidingeninfo)

DE OPLEIDINGEN VAN SOCIAAL
MAATSCHAPPELIJKE STUDIES

WERKEN OF DOORSTUDEREN

Maatschappelijke Zorg
1. Begeleider gehandicaptenzorg
(niveau 3)
2. Begeleider specifieke doelgroepen
(niveau 3)
3. Agogisch medewerker GGZ
(niveau 4)
4. Persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg (niveau 4)
5. Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen (niveau 4)
6. Thuisbegeleider (niveau 4)

Je kunt doorgaan naar een hbo-opleiding, maar ook meteen gaan werken in
een instelling of een instantie. Afhankelijk van je specifieke opleiding kan dat
bijvoorbeeld zijn: een dagverblijf, zorg- of activiteitencentrum, gezinshuis,
logeerhuis, crisisopvang, dagbehandeling, wijk- en buurtcentrum, sociale
werkvoorziening of woningbouwcorporatie.

Sociaal Werk
1. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (niveau 4)
2. Sociaal-cultureel werker (niveau 4)

OOK MEER OVER JEZELF LEREN
Bij ons leer je om met mensen om te gaan met heel verschillende
achtergronden. Je ontdekt dat iedereen uniek is en dat achter elke persoon
een verhaal schuilt. Je leert ook om te gaan met je eigen (voor)oordelen.
Op de afdeling zeggen we wel eens: “Je wordt niet alleen opgeleid voor
een beroep, maar ook voor het leven.” Je komt dagelijks de praktijk tegen.
Namelijk in ‘Kroon’ op het Koning Willem I College, een dagbesteding voor
mensen met een verstandelijke beperking.

