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Weet je het al of twijfel je nog?

3. Kies

Maak een afspraak voor een online 
Studiekeuzegesprek
Laat je adviseren door een studiekeuzeadviseur
Meld je aan op mborijnland.nl

Wat vind je leuk en wat past bij jou?

1. Kijk

Kijk in de opleidingsbrochure en doe een 
studiekeuzetest
Bekijk onze website, lees verder over de 
opleidingen die bij je passen
Praat met je ouders, vrienden en decaan

Maak kennis met de opleidingen 
die je leuk lijken

2. Beleef

Proef de sfeer tijdens een Open Dag  
Stel al je vragen aan studenten en docenten
Ervaar een les en kom proefstuderen

Yes! Opleiding gekozen, en nu?

4. Begin

Doe de instroomactiviteiten, zo leren 
wij jou nog beter kennen
Onderteken je onderwijsovereenkomst
Je ontvangt meer info over je klas, 
rooster en eerste schooldag

Bekijk onze actuele 
voorlichtingskalender
mborijnland.nl/
voorlichtingskalender

Veel opleidingen hebben ook 
hun eigen Beleefmomenten. 
Kijk hiervoor op 
mborijnland.nl/meerbeleven

Wacht niet te lang met aanmelden! 
Sommige opleidingen hebben een 
beperkt aantal plaatsen.

Alles geregeld? Geniet 
van je vakantie en tot 
op de eerste schooldag!

Check het opleidingen-
overzicht op
mborijnland.nl

Jij gaat volgend jaar een  
mbo-opleiding volgen
Dat is een grote stap. En spannend 
misschien wel. Je bent nu vooral 
op zoek naar een opleiding die bij 
je past. Deze brochure helpt je 
daarbij. Al onze opleidingen staan 
erin. En dat zijn er veel. Je vindt 
zeker een opleiding die aansluit bij 
jouw interesses. Op onze website 
vind je uitgebreide informatie over 
elke opleiding. Zie je iets wat bij je 
past? Lees daar verder!

We helpen je graag met kiezen 
Kiezen kan lastig zijn. Iedereen is 
anders en er zijn enorm veel 
mogelijk heden. Daarom helpen wij je 
graag. Met Kijk - Beleef - Kies - Begin 
zie je precies hoe mboRijnland jou 
helpt met het kiezen van een 
opleiding die goed bij je past.

Hulp nodig bij 
studiekeuze?
Kijk op mborijnland.nl/
studiekeuze 
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Daarom 
kies je voor 
mboRijnland
Méér  
keuze
Breed opleidingsaanbod
Bij mboRijnland vind je bijna alle 
opleidingsrichtingen. Het moet wel 
gek lopen als er niet een opleiding 
voor jou bij zit. Van techniek tot welzijn 
en van gezondheidszorg tot media-
vormgeving. In deze brochure vind je 
al die richtingen. Op onze website 
staan alle opleidingen uitgebreid 
beschreven. Zo maken we het kiezen 
zo makkelijk mogelijk. En kom je er zelf 
niet uit? Dan helpen we je graag! 
Bijvoorbeeld op een van onze voorlich-
tingsmomenten. De data vind je op de 
achterkant van deze brochure. 

Méér  
kansen
Uitgaan van jouw mogelijkheden
Bij mboRijnland staat jouw persoon-
lijke ontwikkeling voorop. Je volgt bij 
ons een leertraject dat past bij je 
talenten, ambities en interesses.  
We gaan uit van jouw eigen mogelijk-
heden en kansen. Kijken naar wat jij 

nodig hebt om te groeien. In je 
opleiding, in je vak én op persoonlijk 
vlak. Zo ontdek je snel wat je allemaal 
in huis hebt!

Méér  
aandacht
Persoonlijke aandacht en 
begeleiding 
Je krijgt bij ons les van betrokken 
docenten met veel ervaring en vakkennis. 
Docenten die weten wat er speelt op de 
arbeidsmarkt en waar werkgevers 
behoefte aan hebben. Onze docenten 
kennen jou persoonlijk en komen je 
iedere schooldag tegen. Ze hebben 
aandacht voor je, weten hoe het met je 
gaat en wat je plannen zijn. Met vragen 
kun je altijd bij ze terecht. We vinden 
het bij ons op school belangrijk dat je 
goed wordt begeleid. Daarom heb je 
tijdens je studie 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. In de meeste gevallen 
heb je genoeg aan deze begeleiding. 
Soms heb je wat extra begeleiding 
nodig. Dan kun je terecht bij ons: 

Onderwijs Service centrum. Bijvoor-
beeld 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 zoeken naar een 
passende oplossing. Denk aan extra 
persoonlijke begeleiding, hulpverlening, 
studie ondersteuning of speciale 
trainingen. 

Extra ondersteuning 
Het is belangrijk dat je altijd goed in 
staat bent om ons onderwijs te volgen. 
Daarom kijken we of je extra onder-
steuning nodig hebt vanwege een 
leerprobleem, een (chronische) ziekte 
of een beperking. Samen met jou 
onderzoeken we welke voorzieningen 
je vanuit school nodig hebt en wat je 
zelf kunt doen. 

Ruimte voor extra activiteiten 
Ben je topsporter? Dan zijn er 
 mogelijkheden om je opleiding af te 
stemmen op je sportactiviteiten.  
Ook als je tijdens je opleiding lid wordt 
van de studentenraad, kun je met je 
slb’er bespreken hoe je de werkzaam-
heden daarvoor het beste met je 
opleiding combineert. 

Dichtbij 
Voor je opleiding bij mboRijnland hoef 
je nooit ver te reizen. We hebben 
vestigingen in Alphen aan den Rijn, 
Gouda, Leiden, Leidschendam- 
Voorburg, Woerden en Zoetermeer. 
mboRijnland zit dus altijd in de buurt. 
Al onze vestigingen hebben moderne 
faciliteiten die zorgen dat je prettig 
studeert, zoals wifi, beamers, digi-
borden, mooie praktijkruimtes en  
een goed verzorgde kantine.
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Méér  
dan mbo

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.

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 

Store: onze eigen schoolwinkel.
• Volg workshops, lezingen, sympo-

sia en masterclasses tijdens de 
Global Entrepreneurship Week.

Persoonlijke aandacht op 
jouw niveau en passend bij 
jouw ambities.

Verbreed en verdiep je kennis 
met onze excellentietrajecten.

Méér 
keuze

Méér 
kansen

Méér 
aandacht

scan mij

scan mij scan mij

scan mij

mborijnland.nl/meerdanmbo

mborijnland.nl/keuzedelen

mborijnland.nl/internationaal-leren
mborijnland.nl/ondernemerschap

mborijnland.nl/excellentietrajecten
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Entreeopleidingen  

Leren in je
eigen tempo

→ Entreeopleidingen

→ Servicemedewerker

Je kunt kiezen uit  
de studierichtingen:

Bekijk ons  
opleidingsaanbod op  
mborijnland.nl/eigentempo

scan mij

10 Opleidingen 2020-2021

Bij mboRijnland kun je de Entree-
opleidingen en de opleiding 
Servicemedewerker (op niveau 2) 
gepersonaliseerd volgen. Dat 
betekent dat je leert op je eigen 
tempo en niveau. Zo leer je – in 
overleg met je studieloopbaan-
coach – je eigen planning te 
maken en je eigen (persoonlijke) 
leerdoelen te stellen. Wil je sneller 
studeren? Dat kan. Heb je juist 
wat meer tijd nodig? Dan kan dat 
ook! En als leren bij een bedrijf jou 
beter past dan leren op school, 
dan kun je de lessen ook in de 
praktijk volgen. Zo zorgen we er 
samen voor dat je opleiding niet 
alleen een diploma oplevert, maar 
ook studieplezier en direct een 
flinke dosis praktijkervaring.

Je hebt nog geen diploma, maar wilt 
wel graag verder leren en een leuke 
baan vinden? Dat komt dan mooi uit! 
Met onze Entreeopleidingen heb je na 
een jaar – en soms zelfs al na een half 
jaar – je diploma op zak. Tijdens je 
opleiding leer je hoe je verantwoorde-
lijkheid 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 vervolg-
opleiding of een baan.

Dit zijn onze opleidingen:

 Assistent Verkoop/Retail NIVEAU 1

 Assistent Logistiek NIVEAU 1

 Assistent Dienstverlening  
en Zorg NIVEAU 1
Alphen a/d Rijn BOL/BBL
Gouda BOL/BBL
Leiden BOL/BBL
Woerden BOL/BBL
Zoetermeer BOL/BBL

 Assistent Mobiliteitsbranche NIVEAU 1
Gouda BOL/BBL
Leiden BOL/BBL
Zoetermeer BOL/BBL

 Assistent Installatie- en  
Constructietechniek NIVEAU 1
Gouda  BOL/BBL
Leiden  BOL/BBL

 Assistent Horeca, Voeding of 
Voedingsindustrie NIVEAU 1
Alphen a/d Rijn  BOL/BBL
Gouda  BOL/BBL
Leiden  BOL/BBL
Woerden  BBL
Zoetermeer  BOL/BBL

 Assistent Bouwen, Wonen  
en Onderhoud NIVEAU 1
Gouda BOL/BBL

De weg 
naar je
diploma
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Servicemedewerker  

Beroep:
Spin in het web!

Organisaties vragen om flexibele, breed 
inzetbare medewerkers. Met de  
opleiding Servicemedewerker word jij de 
medewerker die net dat beetje meer kan. 
Je leert niet alleen hoe je goed omgaat 
met cliënten, maar 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 3 richtingen: Zorg en 
Welzijn, Sport en Recreatie en Zakelijk 
Commercieel. 

Goede servicemedewerkers zijn 
onmisbaar in iedere organisatie.

Dit is onze opleiding:

 Servicemedewerker  NIVEAU 2
Alphen a/d Rijn BOL
Gouda BOL/BBL
Leiden BOL/BBL
Leidschendam-Voorburg BOL
Woerden BOL
Zoetermeer BOL/BBL

Je kunt de Entreeopleiding of 
de opleiding Servicemede-
werker ook binnen een bedrijf 
volgen. Meld je via de website 
aan voor Start-Werkt.

scan mij

Méér 
kansen

scan mij

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.

13mboRijnland

mborijnland.nl/start-werkt
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Bakker,
wat een
mooi vak!

Dienstverlening  Bakkerij

Dienstverlening
→ Bakkerij

→ Facilitaire Dienstverlening

→ Horeca

→ Orde & Veiligheid

→ Sport & Bewegen

→ Toerisme en Recreatie

→ Uiterlijke Verzorging

 • Haarverzorging

 • Schoonheidsverzorging

Je kunt kiezen uit  
de studierichtingen:

Bekijk ons 
opleidingsaanbod op
mborijnland.nl/dienstverlening

scan mij
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Méér  
dienst
verlening

Word jij ook blij van bakkerswinkels? 
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!


Wij hebben de meest spraakmakende 
bakkers van Nederland opgeleid en 
wonnen al 17 keer de Gouden Gard.  

Je krijgt les van een van de beroemdste 
patissiers van Nederland.

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

15mboRijnland



Gastvrijheid is voor jou vanzelf-
sprekend. Mensen helpen en zaken 
organiseren en regelen zit in je genen. 
Als anderen jou om een dienst vragen 
zie jij dat als een uitdaging om het 
goed te organiseren. Tegelijkertijd kun 
je ook goed je grenzen aangeven en 
prioriteiten stellen. Anderen weten 
daardoor precies wat ze van je kunnen 
verwachten. Met je pro-actieve 
houding neem je initiatief en ben je 
een echte teamspeler. Zo zorg je 
ervoor dat mensen goed hun werk 
kunnen doen en zich welkom voelen. 
Herken je je hierin en houd je van 
afwisseling? Kies dan voor een 
opleiding Facilitaire Dienstverlening.


Er komt steeds meer
werk voor echte
dienstverleners.

Met deze opleidingen kun je
heel veel kanten op.

Dit zijn onze opleidingen:

 Allround Facilitair Medewerker  
 NIVEAU 3
Leiden BOL

 Facilitair Leidinggevende  NIVEAU 4
Leiden  BOL

Dienstverlening  Facilitaire Dienstverlening Dienstverlening  Horeca

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. Gastvrij-
heid, 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!

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

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

Mensen helpen 
en zaken organiseren 
zit in je genen

Je gasten in de
watten leggen
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Dienstverlening  Sport & Bewegen

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

  
Door de grote 
mogelijkheid aan 
keuzes binnen de 
opleiding ben je veel 

bezig met je eigen identiteit 
en wensen. Hierdoor heb je 
het einddoel altijd voor ogen.

Dit zijn onze opleidingen:

 Sport- en Bewegingsleider     NIVEAU 3

 Sport- en Bewegings-  
coördinator NIVEAU 4
Deze opleiding heeft 4 verschillende 
profielen:

 Buurt, Onderwijs en Sport      NIVEAU 4

 Sport, Bewegen en  
Gezondheid NIVEAU 4

 Sport, Training en Coaching 
(outdoor) NIVEAU 4

 Sport en Bewegingsagogie NIVEAU 4
Al deze opleidingen kun je starten in:
Alphen a/d Rijn BOL/BBL*
Gouda BOL/BBL*
Leiden BOL/BBL*
Zoetermeer BOL/BBL*

*  Meer info over onze BBL-opleidingen vind 
je op onze website.

   
Je kiest in deze sector voor een 
uitdagende baan. Jij zorgt ervoor dat 
mensen zich veilig voelen. Onze 
opleiding staat al drie jaar op rij op 

de eerste plaats in de Keuzegids mbo.

Je zorgt er graag voor dat mensen 
zich op hun gemak voelen. Dat alles in 
goede banen wordt geleid en er geen 
onrust ontstaat tijdens festivals en 
evenementen. Alles onder controle. Zie 
je dat iemand onrechtvaardig wordt 
behandeld, dan stap je erop af. Je 
staat stevig in je schoenen. Onder 
druk werken vind je geen probleem. 
Ook in spannende situaties neem jij je 
verantwoordelijkheid. Voordat je tot 
actie overgaat, denk je eerst goed na. 
Kortom: jij bent typisch iemand voor 
een opleiding Orde & Veiligheid.

Dit zijn onze opleidingen:

 Beveiliger NIVEAU 2
Alphen a/d Rijn BOL
Leiden BOL/BBL

 Proactief Beveiliger NIVEAU 3
Alphen a/d Rijn BOL

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

Dienstverlening  Orde & Veiligheid

Jij houdt alles 
onder controle

Jij brengt
de wereld
in beweging
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Behalve dat je goed 
moet kunnen 
kleuren en knippen 

is persoonlijk contact, 
communicatie en een goede 
band met je klant belangrijk.

Een mooier compliment kun je niet 
krijgen. Je haar bepaalt voor een 
belangrijk deel je looks en tegelijker-
tijd ben jij het visitekaartje van de 
kapsalon. 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 
haarverzorging leer je de fijne kneep-
jes van het mooie kappersvak. Je hebt 
verantwoordelijk werk, want je geeft 
klanten meer zelfvertrouwen door ze 
een mooi en verzorgd kapsel te geven.

Dienstverlening  Uiterlijke Verzorging Haarverzorging

Dit zijn onze opleidingen:

 Kapper NIVEAU 2
Gouda BOL/BBL
Leiden BOL/BBL

 Hairstylist Dame 
Hairstylist Heer NIVEAU 3
Gouda BOL/BBL

Leiden BOL/BBL

 Salonmanager Dame 
Salonmanager Heer NIVEAU 4
Leiden BOL

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

Met een opleiding Toerisme en 
Recreatie ligt de wereld aan je voeten. 
Een onvergetelijke reis samenstellen, 
gasten een aangenaam verblijf 
bezorgen, leuke, spannende activitei-
ten organiseren. Of je nu werkt op een 
reisbureau, een camping, een bunga-
lowpark 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.

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

Dienstverlening  Toerisme en Recreatie

De leukste 
uitjes, de mooiste
vakanties

Wat zit je
haar goed!
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Méér  
economie

→ Brede Basis Economie
→ Business Support
→ Commercie
→ Financieel
→ Juridisch
→ Marketing & 

Communicatie
→ Transport & Logistiek
→ Verkopen & 

Ondernemerschap

Je kunt kiezen uit  
de studierichtingen:

Bekijk ons  
opleidingsaanbod op  
mborijnland.nl/economie

scan mij
   
Elke huid en ieder 
mens is anders. Dat 
maakt schoonheids-

verzorging zo afwisselend!

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 produc-
ten en behandelingen. Wat je nu voor 
jezelf en je vrienden doet, zou je het 
liefst de hele dag doen, als beroep. Dat 
kan! Want kies je voor een opleiding 
schoonheidsverzorging, dan ontwikkel 
je je van liefhebber tot echte professi-
onal. Je geeft aandacht aan innerlijk 
én uiterlijk! Hierdoor ontdekken 
mensen hun eigen schoonheid. 
Dankzij jouw behandelingen voelen je 
klanten zich straks beter en zelfverze-
kerder. Mooi toch?

Dit zijn onze opleidingen:

 Schoonheidsspecialist NIVEAU 3
Gouda BOL
Leiden BOL

 Allround Schoonheids - 
specialist NIVEAU 4
Gouda BOL
Leiden BOL

Dienstverlening  Uiterlijke Verzorging Schoonheidsverzorging

Jij zorgt voor
schoonheid en
zelfvertrouwen
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Economie  Brede Basis Economie

Als Medewerker Business Support  
ben je als het ware de spin in het  
web binnen de organisatie. Je bent 
ondernemend, servicegericht, 
 nieuwsgierig en proactief. In deze 
opleiding leer je als doener op 
praktische manier hoe je collega’s  
en klanten het beste kan ontzorgen, 
hoe je grote hoeveelheden informatie 
op de juiste manier verwerkt en  
hoe je projectmatig werkt. Daarnaast 
werken we ook nog aan je ICT-skills, 
leren we je risico’s in te schatten  
en weet jij straks precies hoe je 
probleem oplossend te werk gaat.

Economie  Business Support

Dit is onze opleiding:

 Medewerker Business  
Support  NIVEAU 3
Leiden BOL
Woerden BOL
Zoetermeer BOL

Wil jij een opleiding binnen economie 
doen? Wil jij multi-inzetbaar zijn in een 
bedrijf? Maar weet je nog niet zeker 
welke opleiding het beste bij jou past? 
Vind jij commercie of financiën of 
marketing interessant of wil je meer 
weten van internationaal zaken doen?

Dan is deze brede opleiding echt iets 
voor jou! In het eerste jaar maak je 
kennis met alle facetten van een 
bedrijf. Daarmee word jij niet alleen 
werknemer van de toekomst maar 
weet je beter wat je talenten zijn en 
waar je interesses liggen. Je kunt je 
specialiseren in een van onderstaande 
opleidingen.

Dit is onze opleiding:

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

Uitstroomvarianten: 

   Medewerker Business  
Administration & Control

  Junior Accountmanager NIVEAU 4

   Assistent-Manager  
Internationale Handel NIVEAU 4

Werken in deze sector is heel 
veelzijdig en vaak ook heel 
internationaal. Zo zie je veel 
van de wereld.

Duizendpoot
en visite kaartje
tegelijkOveral 

inzetbaar in 
een bedrijf
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Jij bent ondernemend en ziet altijd 
nieuwe kansen. Je voelt van nature 
aan hoe je iets kunt verkopen. Het lijkt 
je leuk om nieuwe klanten te werven, 
offertes te maken. Ja, commercieel 
denken zit echt in je genen. En met dat 
talent wil je graag iets doen. Denk dan 
eens na over een commerciële 
opleiding.

Kansen zien 
en kansen 
creëren

Economie  Commercie

Als het om cijfertjes gaat, hoef je jou 
niks te vertellen. Je hebt je eigen 
(geld)zaken goed op orde. Je weet 
wanneer je de inkomsten van je 
bijbaan kunt uitgeven en wanneer je 
beter nog even kunt sparen. Je hebt je 
eigen boekhouding zo 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 hbo.

Je werkt vaak met financiële 
of persoonlijke gegevens. 
Zorgvuldigheid is vereist!

Dit is onze opleiding:

 Medewerker Business  
Administration & Control NIVEAU 4 
(Bedrijfsadministrateur)
Alphen a/d Rijn BOL
Leiden BOL
Woerden BOL
Zoetermeer BOL

 Internationaal Medewerker 
 Business Administration  
& Control NIVEAU 4
Leidschendam-Voorburg BOL

Economie  Financieel

De wereld
van cijfers
en geld

Dit zijn onze opleidingen:

 Junior Accountmanager NIVEAU 4
Alphen a/d Rijn BOL
Leiden BOL
Leidschendam-Voorburg BOL
Zoetermeer BOL

 International Business 
Studies (Engelstalig) NIVEAU 4
Leidschendam-Voorburg BOL
Woerden BOL

 E-commerce Manager  NIVEAU 4
Woerden BOL
Zoetermeer BOL
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Je werkt met en voor mensen 
in een boeiende wereld met 
veel doorgroeimogelijkheden.

Wetten en regels zijn nodig, maar 
soms lastig te begrijpen. Zowel in het 
groot, in de maatschappij, als kleiner, 
in bedrijven, instellingen en organisa-
ties. 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 eigen-
schappen, die ook heel goed van pas 
komen bij onze juridische opleidingen.

Dit is onze opleiding:

 Medewerker Legal  
& HR-services NIVEAU 4 
(Juridisch Administratief Dienstverlener of 

Medewerker HRM)
Leiden BOL
Zoetermeer BOL

 Medewerker Legal & HR-services 
- versneld traject 
(Juridisch Administratief Medewerker)
Leiden BOL
Zoetermeer BOL

Economie  Marketing & Communicatie

 
Je kunt ook 
stagelopen in het 
buitenland! In de 

internationale opleidingen 
brengen we je Engels naar  
een nóg hoger niveau.

Je wilt gaan werken bij een marketing- 
en communicatieafdeling in Nederland 
of in het buitenland. Bovendien ben je 
handig met moderne communicatie-
middelen als Snapchat, Instagram, 
Facebook, TikTok en Pinterest. 
Communicatief ben je ijzersterk.  
Je regelt graag zaken en het lijkt je 
geweldig om een (zakelijk) evenement 
te organiseren. Eigenlijk weet je ook  
al wel dat je een opleiding wilt richting 
marketing en communicatie. En zo 
niet, dan weet je het nu.

Dit zijn onze opleidingen:

 Medewerker Marketing  
& Communication NIVEAU 4
Leiden BOL
Leidschendam-Voorburg BOL
Woerden BOL

 Internationaal  
Medewerker Marketing &  
Business Events NIVEAU 4
Leidschendam-Voorburg BOL
Woerden BOL

 Medewerker Marketing &  
Business Events NIVEAU 4
Leidschendam-Voorburg BOL

Economie  Juridisch

Jij laat mensen 
tot hun recht
komen

Jouw wereld
van merken
en social media
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Onze opleidingen in Leidschendam-Voorburg werken nauw 
samen met de toekomstige Westfield Mall of the Netherlands. 
Hier kan je veel praktijkervaring opdoen. 

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 
Verkopen & Ondernemerschap ligt 
voor de hand. Van verkoper tot store 
manager van een internationale 
keten, wij hebben de opleiding die bij 
jou past. 

Dit zijn onze opleidingen:

 Verkoper NIVEAU 2
Leidschendam-Voorburg BOL/BBL

 Verkoopspecialist NIVEAU 3
Leidschendam-Voorburg BOL/BBL

 Manager Retail NIVEAU 4
Alphen a/d Rijn BOL
Leidschendam-Voorburg BOL/BBL

 Internationaal Manager Retail  
& Hospitality NIVEAU 4
Leidschendam-Voorburg BOL

 Vakman Ondernemer NIVEAU 4
Let op: 1-jarig traject
Leidschendam-Voorburg BOL

 Blue School - Denim Retail NIVEAU 3/4
Leidschendam-Voorburg  BOL

Economie  Verkopen & Ondernemerschap

Vind jij stilzitten ook maar niks? Werk 
je graag samen in een team en houd 
je ervan de 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 wil 
worden: er is altijd een logistieke 
opleiding die bij jou past. Je gaat 
werken in een sector die altijd in 
ontwikkeling blijft. Denk maar aan de 
enorme toename van online winkelen 
bij webwinkels. Iedereen wil snel het 
pakketje thuis krijgen wat hij besteld 
heeft. Ga jij die uitdaging aan?

 
Deze sector blijft veranderen en 
innoveren. Dat betekent voor jou veel 
mooie kansen voor de toekomst.

Dit zijn onze opleidingen:

 Logistiek Medewerker NIVEAU 2
Alphen a/d Rijn BOL/BBL

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

 Logistiek Medewerker +  
Vrachtwagenchauffeur NIVEAU 2
Alphen a/d Rijn BBL

 Logistiek Teamleider +  
Vrachtwagenchauffeur NIVEAU 3
Alphen a/d Rijn BBL

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

Economie  Transport & Logistiek

Zorg jij dat
de bestelling
klaar staat?

Jij maakt
de klant
koning

Opleidingen 2021-2022 31mboRijnland30



   
Je volgt je opleiding in 
ons kleinschalige gebouw 
aan de Breestraat, hartje 

Leiden. Dankzij de uitstekende 
faciliteiten en moderne apparatuur 
word je heel goed voorbereid op je 
toekomstige baan als tandarts-, 
dokters- of apothekersassistent.

Je weet kinderen, volwassenen en 
ouderen op hun gemak te stellen. Je 
staat voor hen klaar en kunt goed 
naar hen luisteren. Je bent bereid 
anderen te helpen en kunt goed 
samenwerken. Je bent nauwkeurig en 
houdt ervan om dingen te organise-
ren. Of je zorgt ervoor dat na een 
operatie de medische hulpmiddelen 
gereinigd zijn. Dit maakt jou geschikt 
voor een van onze opleidingen als 
Assisterende in de gezondheidszorg. 
Dankzij jouw inzet kunnen de arts, 
apotheker of tandarts efficiënt en 
goed hun werk doen.

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

Zorg  Assisterende in de gezondheidszorg

Steun en toeverlaat
voor arts, tandarts
of apotheker

Méér zorg

→ Assisterende in de 
gezondheidszorg

→ Maatschappelijke Zorg / 
Verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg niveau 3 

→ Verpleegkunde

Je kunt kiezen uit  
de studierichtingen:

Bekijk ons  
opleidingsaanbod op 
mborijnland.nl/zorg

scan mij
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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 voert verpleegtechni-
sche handelingen uit. Je weet dat je 
mensen daarmee helpt, dat ze zich 
door jou beter voelen. En dat geeft je 
veel voldoening. Met het afronden van 
deze opleiding behaal je twee 
diploma’s.

  
Tijdens deze 
opleiding word je zo 
opgeleid dat je in 

alle werkvelden kan werken.

Dit is onze opleiding:

 Maatschappelijke Zorg /  
Verzorgende Individuele  
Gezondheidszorg NIVEAU 3
Alphen a/d Rijn BOL/BBL
Gouda BOL/BBL
Leiden BOL
Leidschendam-Voorburg BBL
Woerden BOL/BBL
Zoetermeer BOL

 Maatschappelijke Zorg / Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3 Zorg

Je kunt bij heel veel instellingen 
aan de slag. Bijvoorbeeld in de 
gehandicaptenzorg, de 
 geestelijke gezondheidszorg,  
in sociale wijkteams of in 
verzorgings huizen, maar ook in 
asiel zoekers centra.

In dit werk sta je klaar voor mensen – 
van alle leeftijden – met verstande-
lijke, zintuiglijke of meervoudige 
beperkingen. Vaak hebben ze psychi-
atrische, psychosociale of gedrags-
problemen. Met een opleiding Maat-
schappelijke Zorg ben je er ook voor 
mensen met een chronische ziekte of 
mensen die verslavingszorg nodig 
hebben. Je hebt een uitvoerende, 
adviserende of coördinerende rol. Dat 
hangt af van waar en met welke 
doelgroep je werkt. Het is pittig maar 
dankbaar werk, met veel afwisseling.

Dit zijn onze opleidingen:

 Persoonlijk Begeleider  
Gehandicaptenzorg NIVEAU 4
Alphen a/d Rijn BOL
Gouda BOL
Leiden BOL
Leidschendam-Voorburg BOL

Zoetermeer BOL

 Persoonlijk Begeleider  
Specifieke Doelgroepen NIVEAU 4
Alphen a/d Rijn BOL
Gouda BOL
Leiden BOL
Leidschendam-Voorburg BOL

Zoetermeer BOL

 Persoonlijk Begeleider  
Gehandicaptenzorg en  
Specifieke Doelgroepen NIVEAU 4
Leiden BBL

 Agogisch Medewerker Geestelijke 
Gezondheidszorg NIVEAU 4
Zoetermeer BOL

Zorg  Maatschappelijke Zorg niveau 4

Je betekent
graag iets
voor anderenSamen werken

aan zelfstandigheid
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Zorg  Verpleegkunde

Wil jij iets betekenen voor anderen? 
Wil je werken binnen een team waarbij 
je zorgt voor het welzijn en de gezond-
heid van mensen? Wil jij meedenken 
over hoe je de beste zorg kunt aanbie-
den en deze zorg ook verlenen? Kies 
dan voor de opleiding Verpleegkun-
dige. Met een diploma verpleegkunde 
op zak ben je een luisterend oor voor 
zorgvragers en heb je aandacht voor 
hun (lichamelijke) verzorging en 
begeleiding.

Met de opleiding Verpleeg-
kundige kun je veel kanten op.  
Je kunt aan de slag in een 
ziekenhuis, de thuiszorg, de 
gehandicaptenzorg, een 
psychiatrische instelling of een 
verzorgings- of verpleeg huis.

Dit is onze opleiding:

 Verpleegkundige NIVEAU 4
Alphen a/d Rijn BOL
Gouda BOL/BBL
Leiden BOL/BBL
Leidschendam-Voorburg BBL
Woerden BOL
Zoetermeer BOL

* Deze variant kan je volgen als je 
 aangenomen bent bij een van de  
volgende instellingen:              
- LUMC             
- Marente                     
- Gemiva-SGV              
- Libertas Leiden.

Samen zorgen 
voor kwaliteit
van leven

Bekijk ons opleidings-
aanbod op het gebied 
van welzijn

→ Pedagogisch werk
→ Sociaal werk

Je kunt kiezen uit  
de studierichtingen:

scan mij

Méér  
welzijn

Bekijk ons 
 opleidingsaanbod op 
mborijnland.nl/welzijn

*
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Je vindt het belangrijk dat iedereen 
gelijke kansen krijgt in de samenleving 
en wilt je daar graag voor inzetten. Je 
ziet dat de samenleving voor veel 
mensen ingewikkeld is. Je wilt mensen 
helpen en adviseren en hebt aandacht 
voor ze. Je beschikt over ondernemers-
zin en lef. Je houdt van zaken regelen 
en van gesprekken voeren en organi-
seert graag activiteiten. Herken je je 
hierin? Kies dan voor een opleiding 
sociaal werk.

Dit is onze opleiding:

 Sociaal Werker NIVEAU 4
Gouda BOL
Leiden BOL

Welzijn  Sociaal werkWelzijn  Pedagogisch werk

Je raakt enthousiast door kinderen en 
de manier waarop zij zich ontwikkelen 
en de wereld ontdekken. Je wilt ze 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 veilige omge-
ving. Precies de dingen die je nodig 
hebt voor onze opleidingen

We bieden in Alphen a/d Rijn en 
Zoetermeer ook maatwerk en verkorte 
trajecten aan. Kijk voor meer 
 informatie op mborijnland.nl.

Wij werken veel samen met 
kinderopvangorganisaties en 
scholen, waardoor je altijd 
actueel onderwijs volgt. Zo 
help je kinderen nog beter 
groeien en ontwikkelen.

Kinderen
begeleiden
en opvoeden

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
Leidschendam-Voorburg  BOL
Woerden  BOL

Zoetermeer  BOL

 Onderwijsassistent NIVEAU 4
Alphen a/d Rijn BOL
Gouda BOL
Leiden BOL
Leidschendam-Voorburg BOL
Woerden BOL
Zoetermeer BOL

Mensen
aandacht
geven
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Jij doet
graag
onderzoek

 Middelbaar Laboratoriumonderwijs

Biologie en scheikunde zijn voor jou de 
interessantste vakken. Je hebt geen 
moeite met rekenen of wiskunde. Je 
bent nieuwsgierig en nauwkeurig, kunt 
een goede planning maken en je 
daaraan houden. Je bent sociaal en 
communicatief sterk en kunt zelfstan-
dig werken. Overleggen in teamver-
band óf een-op-een is geen probleem. 
Je hebt alles het liefst van tevoren al 
helemaal uitgezocht. Mooie eigen-
schappen die heel goed van pas 
komen in de laboratoriumtechniek!


Als student Laboratorium techniek 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

Méér  
laboratorium
techniek

→ Middelbaar 
Laboratoriumonderwijs

Studierichting:

Bekijk ons opleidingsaanbod 
op mborijnland.nl/
laboratoriumtechniek

scan mij
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Méér  
techniek  

42 Opleidingen 2020-2021

Bekijk ons opleidings-
aanbod op het gebied 
van techniek & ICT

scan mij

Kies je voor een opleiding  
techniek of ICT 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.

Techniek & ICT
Het techniekonderwijs van mboRijnland
loopt daarin voorop. Maar de ontwikke-
ling van dat slimme onderwijs doen
we niet alleen! We werken juist heel
nauw samen met bedrijven en overhe-
den 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 energieleverancier,
waarbij je samen met andere studenten
een slimme oplossing bedenkt voor
een belangrijk vraagstuk. Hoe maken
we Nederland aardgasvrij? Hoe
bouwen we huizen zo duurzaam 
mogelijk? Hoe zorgen we dat demente-
rende ouderen zo lang mogelijk

zelfstandig kunnen wonen? Maar ook:
hoe zorgen we dat de binnenstad van
Gouda beter bereikbaar wordt voor
mensen met een beperking. Of: met
welke slimme toepassing kunnen we
In dit vernieuwende onderwijs ontstaat
een mooie wisselwerking tussen
school en overheid en bedrijfsleven.
Wij leren van hen, zij van ons. Want zij
zitten met dezelfde vraagstukken als
wij. Hoe bereid je je als installatiebureau
voor op een toekomst zonder
gas? Hoe zorg je als autobedrijf dat je
eigen én toekomstige monteurs
kunnen ‘sleutelen’ aan benzine- en
dieselmotoren, maar ook aan hybride
en elektrische auto’s en aan auto’s die
straks op waterstof of misschien wel
mierenzuur rijden? Hoe kun je als
gemeente zorgen dat hele woonwijken
nu al van het aardgas kunnen? Door
daarover met elkaar te brainstormen,
werken we samen aan de techniek van
de toekomst. Steeds vaker werken mensen 
uit het bedrijfsleven daarom – behalve in 
hun bedrijf – óók een deel van de tijd als
docent bij ons op school. Hybride
onderwijs, noemen we dat. Zo komt de
kennis uit de bedrijven binnen in de
school. En andersom.

Je kunt kiezen uit  
de studierichtingen:

Beroepshavo
→ Beroepshavo Techniek  

& ICT 

Smart Building  
en Smart Energy
→ Bedrijfsopleidingen
→ Bouw, Infra en Onderhoud
→ Elektrotechniek
→ Installatietechniek

Smart Industry,  Smart 
Health, Smart Logistics en 
Beroepshavo
→ Elektrotechniek
→ Installatietechniek
→ Mechatronica
→ Metaal-Werktuigbouw

Smart Mobility
→ Autoschadeherstel/

Autospuiter
→ Autotechniek

Méér  
techniek  

Bekijk ons  
opleidingsaanbod op 
mborijnland.nl/techniek

scan mij

Kies je voor een opleiding techniek 
of ICT bij mboRijnland, dan kies je 
heel smart. Je stapt in een wereld 
die werkt aan de slimste technolo-
gische oplossingen voor – grote  
en kleine – maatschappelijke 
vraagstukken. Smart education, 
noemen we dat.
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Smart Mobility is een mooi voorbeeld 
van waar verschillende richtingen in 
de techniek én ict al heel veel samen-
komen. 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 tegenwoordig 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. 

Techniek  De wereld van Smart Mobility

Wegwijs in een
prachtig vak dat
razendsnel verandert

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 
Smart Mobility leer je om algemene 
technologische kennis toe te passen in 
nieuwe situaties en verschillende 
contexten. Zo ben je goed voorbereid 
op de toekomst. 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.

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

Techniek  De wereld van Smart Mobility

   
Het gaat bij ons om 
vakkennis, maar ook 
om sfeer, vertrouwen 

en professionaliteit.

Kies een van deze opleidingen of 
bekijk ons totale aanbod op de 
website.

Autotechniek

 Technisch Specialist  
Personenauto’s NIVEAU 4
Gouda BOL/BBL

 Eerste Autotechnicus NIVEAU 3
Gouda BBL

 Autotechnicus NIVEAU 2
Gouda BOL/BBL

Autoschadeherstel/
Autospuiter

 Autoschadehersteller NIVEAU 2
Leiden BBL

 Autospuiter NIVEAU 2
Leiden BBL

 1e Autospuiter  NIVEAU 3
Leiden BBL

 1e Autoschadehersteller NIVEAU 3 
Leiden BBL
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Ook in de bouw en de energievoorzie-
ning hebben de technieken elkaar 
keihard nodig. Veel huizen worden 
tegenwoordig helemaal prefab 
gebouwd. Dankzij Building Information 
Modeling – een digitaal model van een 
geplande constructie – wordt een 
gebouw al helemaal van tevoren 
integraal ontworpen. Bouwgegevens, 
installaties, elektrotechnische syste-
men en domotica worden ingetekend. 
De binnenhuisarchitect kan het huis 
zelfs al aankleden. Met een virtual 
reality-bril loop je virtueel door het 
gebouw heen en spoor je fouten, die 
vroeger pas tijdens het bouwen aan 
het licht kwamen, vroegtijdig op.

Techniek  De wereld van Smart Building en Smart Energy

Bij mboRijnland is
bouwen leuker én
slimmer dan ooit!

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 aardgas-
vrij te maken. En in livinglab 
Leiden, in de parkeer garage aan 
de Aalmarkt, werken onze studenten 
voor aannemer Dura aan speciale 
praktijk opdrachten.

Techniek  De wereld van Smart Building en Smart Energy

Bouw, Infra en Onderhoud

 Middenkaderfunctionaris  
Bouw NIVEAU 4
Leiden BOL

 Middenkaderfunctionaris  
Bouw met keuzedeel  
Binnenhuisarchitectuur NIVEAU 4
Gouda BOL

 Middenkaderfunctionaris  
Infra NIVEAU 4
Leiden BOL

 Allround Vakkracht Onderhoud- en 
Klussenbedrijf (AVOK) NIVEAU 3
Gouda BBL

 Allround Timmerman NIVEAU 3
Gouda BBL

Leiden BBL

 Timmerman NIVEAU 2
Gouda BBL
Leiden BOL/BBL 

Elektrotechniek

 Technicus Engineering  
Elektrotechniek* NIVEAU 4
Gouda BOL
Leiden BOL

 Eerste Monteur  
Elektrotechnische Installaties 
Woning en Utiliteit NIVEAU 3
Gouda BBL
Leiden BOL/BBL

 Monteur Elektrotechnische  
Installaties* NIVEAU 2
Gouda BOL/BBL
Leiden BBL

Installatietechniek

 Technicus Engineering  
Installatietechniek* NIVEAU 4
Leiden BOL

 Eerste Monteur Service en 
Onderhoud Werktuigkundige 
Installaties NIVEAU 3
Leiden BBL

 Eerste Monteur Woning NIVEAU 3
Gouda BBL
Leiden BBL

 Eerste Monteur Utiliteit NIVEAU 3 
Gouda BBL
Leiden BBL

 Monteur Werktuigkundige  
Installaties NIVEAU 2
Gouda BBL 
Leiden BBL

Bedrijfsopleidingen

 Technisch Leidinggevende NIVEAU 4
Leiden BBL

 Technicus Elektrotechnische 
Installaties Woning  
en Utiliteit NIVEAU 4
Gouda BBL
Leiden BBL

 Uitvoerder Bouw NIVEAU 4
Gouda BBL
Leiden BBL

Kies een van deze opleidingen 
of bekijk ons totale aanbod op 
de website.

Nieuw in ons aanbod!

Beroepshavo

 Beroepshavo Techniek & ICT 
(Technicus Engineering) NIVEAU 4
Leiden BOL

* Deze opleiding wordt binnen meerdere smartlijnen aangeboden.
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Smart Industry zit in de hoek van  
de mechatronica, een tak van de 
techniek die al veel langer allerlei 
technische processen samenbrengt 
met ICT. Denk aan de ontwikkeling van 
bijvoorbeeld lopende banden. Maar 
dan wel smart, dus met slimme robots 
die op een wifivloer zonder kabels 
producten in karretjes rondrijden. 
Smart Industry heeft overal toepassin-
gen, van de chemie tot de voedings-
middelenindustrie en van de gezond-
heidszorg tot de logistiek. 

Techniek  Smart Industry, Smart Health en Smart Logistics

Leer jij hoe je de
slimste oplossingen
kunt bedenken?

Bij Smart Health gaat het om proces-
sen waarbij een huisarts op afstand 
spreekuur houdt of om manieren om 
ouderen langer zelfstandig te laten 
wonen, bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van bewegingsensoren in de 
woning. Bij Smart Logistic kun je 
denken aan het magazijn van bijvoor-
beeld bol.com, waar steeds meer 
bestellingen volledig automatisch 
worden klaargemaakt. Of aan een 
enorme plantenkwekerij waar met 
drones wordt gemonitord of de 
planten voldoende groeien.

Kies een van deze opleidingen 
of bekijk ons totale aanbod op 
de website.

Mechatronica

 Technicus Engineering  
met keuzedeel Smart  
Technology NIVEAU 4
Gouda BOL

 Technicus Engineering  
Mechatronica NIVEAU 4
Gouda BOL

 Technicus Mechatronica  
Systemen NIVEAU 4
Leiden BOL

 Eerste Monteur  
Mechatronica NIVEAU 3
Leiden BOL/BBL

 Monteur Mechatronica NIVEAU 2
Gouda BOL
Leiden BOL/BBL

Elektrotechniek

 Technicus Engineering  
Elektrotechniek* NIVEAU 4
Gouda BOL
Leiden BOL

 Monteur Elektrotechnische 
Installaties* NIVEAU 2
Gouda BOL/BBL
Leiden BBL

Installatietechniek

 Technicus Engineering  
Installatietechniek* NIVEAU 4
Leiden BOL

Metaal-Werktuigbouw

 Technicus Engineering  
Werktuigbouw NIVEAU 4
Leiden BOL

 Allround Constructiewerker NIVEAU 3
Gouda BBL
Leiden BOL/BBL

 Constructiewerker NIVEAU 2
Gouda BBL
Leiden BOL/BBL

Techniek  Smart Industry, Smart Health en Smart Logistics

Voorbeeld van een livinglab
Studenten Smart Technology, ICT 
en Zorg hebben in living lab 
Groene Hart Ziekenhuis een 
oplossing bedacht voor kinderen 
die een vernevelaar moeten 
gebruiken. Terwijl de kinderen in 
een stoel zitten, spelen ze een 
game die zorgt dat ze tijdens de 
behandeling in de juiste houding 
blijven zitten. Als je goed zit, scoor 
je veel punten, zit je verkeerd, dan 
meten de sensoren in de stoel dat 
en word je gecorrigeerd.

   
Je werkt aan mooie, 
slimme oplossingen 
óver de grenzen van 

verschillende vakgebieden 
heen.

* Deze opleiding wordt binnen meerdere smartlijnen aangeboden.
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50 Opleidingen 2020-2021

Computers
zijn hélemáál 
jouw wereld

ICT  Beheer en Onderhoud

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.

Als ICT’er 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. 

  
Zonder beheer en 
onderhoud van ICT 
ligt de wereld stil.  

Je kiest hier voor een 
vakgebied dat voortdurend  
en razendsnel verandert.  
Zo blijf jij je, net als de ICT, een 
leven lang ontwikkelen. 

Dit zijn onze opleidingen:

 Expert IT systems and  
devices NIVEAU 4
Gouda BOL/BBL
Leiden BOL
Zoetermeer (DIF) BOL

 Allround Medewerker IT systems 
and devices NIVEAU 3
Gouda BOL/BBL
Leiden BOL
Zoetermeer (DIF) BOL

Méér  
ICT

Bekijk ons  
opleidingsaanbod op 
mborijnland.nl/ict

scan mij

Als er één vakgebied altijd in 
ontwikkeling is, dan is het wel de 
ICT. Nergens gaan de ontwikkelin-
gen zo razendsnel als in de informa-
tie- 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 ontwik-
keling van heel veel nieuwe techno-
logieën. Je werkt samen met 

professionals uit allerlei richtingen, 
niet alleen de techniek, maar 
bijvoorbeeld ook de gezondheids-
zorg, marketing, commercie, 
administratie of de logistiek. Samen 
werk je aan smart oplossingen voor 
belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken. Binnen de ICT blijf jij 
jezelf je leven lang ontwikkelen.  
En dat is nu precies waarom kiezen 
voor een ICT-opleiding gegaran-
deerd een gouden keuze is. Als 
toekomstig ICT’er ligt de wereld aan 
jouw voeten…

50 Opleidingen 2020-2021

Je kunt kiezen uit  
de studierichtingen:

ICT
→ Beheer en Onderhoud
→ Software Development, 

Mediavormgeving
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In deze opleidingen 
kun je je creativiteit 
kwijt, maar ook heel 

klantgericht bezig zijn.

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. Of je hebt technisch inzicht en 
een scherp oog voor detail en werkt 
makkelijk met ontwerpsoftware.  
Na je opleiding kun je deze eigen-
schappen inzetten bij een webdesign-
studio, audiovisueel bedrijf of 
vormgevingsbureau.

Dit zijn onze opleidingen:

 Software Developer NIVEAU 4
Gouda BOL/BBL 
Leiden BOL
Zoetermeer (DIF) BOL

 Mediavormgeving NIVEAU 4
Leiden BOL

ICT  ICT Software Development, Mediavormgeving

Iets nieuws ontwerpen 
is jouw passie

Méér 
plezier

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.

53mboRijnland
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Haal (alsnog) je 
diploma vmbo-tl,
havo of vwo

Je bent 16 jaar of ouder en je wilt 
graag je diploma vmbo-tl, havo of vwo 
halen. Misschien mis je net nog een 
certificaat voor één of meer vakken. 
Meld je dan nu aan bij ons voortgezet 
algemeen volwassenenonderwijs 
(vavo). In één of twee jaar kun je 
alsnog je diploma of certificaat halen.

Onze vavo-opleidingen
hebben allemaal een
mooi slagingspercentage.

Dit zijn onze opleidingen:

 vmbo-tl, havo en vwo
Gouda
Leiden
Woerden
Zoetermeer

VAVO

→ vmbo-tl
→ havo
→ vwo

Je kunt kiezen uit  
de studierichtingen:

Bekijk ons aanbod op 
mborijnland.nl/vavo

scan mij
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Méér  
aandacht

Uitgeleerd ben je nooit. Je hele leven 
lang ben je je aan het ontwikkelen, 
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 iets anders, iets dat aansluit 
bij je hobby? Steek dan je licht eens 
op bij het Leven-lang-ontwikkelteam 
van mboRijnland. Wij bieden je 
interessante opleidingstrajecten en 
leuke cursussen, die we samen met 
bedrijven, overheden en instellingen 
hebben ontwikkeld en die aansluiten 
op de huidige vraag vanuit de 
arbeidsmarkt. Door in jezelf te 
investeren ben je breed inzetbaar en 
dus interessant voor je huidige of 
toekomstige werkgever. Bovendien 
vergroot je meteen ook je eigen 
werkplezier. Twee vliegen in één klap.
 

Ons aanbod is onderverdeeld in: 
oriënteren op beroepsopleidingen 
verbreding en verdieping in je huidig 
vak omscholen naar een ander beroep 
opleiden tot hybride docent taal- en 
rekenonderwijs digitale vaardigheden

Kijk op mborijnland.nl voor ons 
actuele aanbod, dit is continu in 
ontwikkeling. Het Leven-lang-ontwik-
kelteam adviseert je graag, dus neem 
gerust contact op voor een persoonlijk 
gesprek.

De kracht van 
leven lang 
ontwikkelen

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.

scan mij

Let op: ook bedrijven en instellingen 

helpen we graag bij de invulling van 

scholings- en ontwikkelvraag stukken. 

Neem voor zowel incompany- trainingen 

als andere mogelijkheden contact op met 

het Leven-lang-ontwikkelteam.
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Over  
het mbo
Naar school of  werken  
en leren tegelijk?

Je hebt minimaal je vmbo-diploma op zak en weet wat je 
wilt. Wordt het voor jou een baan en een deeltijdopleiding? 
Of naar school gaan en stage lopen? In het eerste geval volg 
je de Beroeps begeleidende Leerweg (BBL), in het tweede de 
Beroepsopleidende Leerweg (BOL). Een lastige keuze 
misschien. Twijfel je wat voor jou het beste is?  
Neem dan contact met ons op. 
Wij helpen je graag met kiezen.

scan mij

Over  
het mbo
Naar school of  werken  
en leren tegelijk?

Je hebt minimaal je vmbo-diploma op zak en weet wat je 
wilt. Wordt het voor jou een baan en een deeltijdopleiding? 
Of naar school gaan en stage lopen? In het eerste geval volg 
je de Beroeps begeleidende Leerweg (BBL), in het tweede de 
Beroepsopleidende Leerweg (BOL). Een lastige keuze 
misschien. Twijfel je wat voor jou het beste is?  
Neem dan contact met ons op. 
Wij helpen je graag met kiezen.

scan mij

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 leer-
bedrijf. Zo’n leerbedrijf vind je bijvoor-
beeld via stagemarkt.nl.

BOL BBL

Beroepsopleidende Leerweg
Je gaat vijf dagen per week naar 
school. Je hebt veel contact met 
medestudenten en docenten. Tijdens 
je opleiding loop je een bepaalde 
periode stage. Je doet dan veel 
ervaring op in een bedrijf of instelling. 
Zo bereiden we je goed voor op je 
toekomstige beroep.

Beroepsbegeleidende Leerweg 
Minimaal drie dagen per week heb je 
een baan bij een bedrijf of instelling. 
Je gaat één of twee dagen of avonden 
per week naar school. Zo leer je vooral 
in de praktijk. Je verdient vaak al een 
salaris. Tijdens de opleiding word je 
begeleid door onze docenten en een 
praktijkopleider van je bedrijf.

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 vrijstellingen krijgen voor 
bepaalde onderdelen.

 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 oplei-
ding de exacte informatie.

scan mij

Bekijk ook de video 
over het verschil 

tussen een BOL- en 
BBL-opleiding.
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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 mei 
Ook na 1 mei 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 kaderberoeps-gerichte, 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 basisberoeps-gerichte 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 Service centrum 
contact met je op. Samen met jou (en je 
ouders) 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 
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Leiden

Alphen aan den Rijn

Woerden

Gouda

Zoetermeer

Leidschendam-Voorburg

Locaties Kijk voor meer 
informatie over 
onze locaties op 
mborijnland.nl

Leiden

Alphen aan den Rijn

Woerden

Gouda

Zoetermeer

Leidschendam-Voorburg

Locaties

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

→ Entreeopleidingen

→ Orde & Veiligheid

→ Servicemedewerker

→ Sport & Bewegen

→ Welzijn

→ Zorg

Gouda
Groen van Prinsterersingel 52
2805 TE Gouda
→ Bakkerij

→ Entreeopleidingen

→ Horeca

→ Orde & Veiligheid

→ Servicemedewerker

→ Sport & Bewegen

→ Techniek & ICT

→ Uiterlijke Verzorging

→ Welzijn

→ Zorg

→ Vavo

→ Restaurant Meesters

Kijk voor meer 
informatie over 
onze locaties op 
mborijnland.nl
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Leiden
Bètaplein 18
2321 KS Leiden
→ Bakkerij

→ Economie

→ Entreeopleidingen

→ Facilitaire Dienstverlening

→ Horeca

→ Servicemedewerker

→ Techniek & ICT

→ Welzijn (Pedagogisch Werk)

→ Restaurant Schoolbord

Breestraat 46-48
2311 CS Leiden
→ Welzijn (Sociaal werk)

→ Zorg

→ Salon Hair & Beauty

Gitstraat 2
2332 RB Leiden
→ Techniek

Storm Buysingstraat 18c
2332 VW Leiden
→ Horeca (Manager/ Ondernemer 

Horeca en Meewerkend  Ondernemer 
Horeca)

→ Orde & Veiligheid

→ Sport & Bewegen

→ Toerisme en Recreatie

→ Uiterlijke Verzorging

→ Vavo

Zernikedreef 11
(gebouw Hogeschool Leiden)
2333 CK Leiden
→ Laboratoriumtechniek

Leidschendam 
– Voorburg
Fluitpolderplein 7
2262 ED Leidschdam- Voorburg
→ Economie

→ Servicemedewerker

→ Welzijn

→ Zorg

Woerden
Polanerbaan 15
3447 GN Woerden
→ Economie

→ Entreeopleidingen

→ Servicemedewerker

→ Welzijn

→ Zorg

→ Vavo

Zoetermeer
Van Doornenplantsoen 11
2722 ZA Zoetermeer
→ Economie

→ Entreeopleidingen

→ ICT in de Dutch Innovation  
Factory (DIF) 

→ Servicemedewerker

→ Welzijn

→ Zorg

→ Vavo 

Ayers Rock
Buytenparklaan 14
2717 AX Zoetermeer
→ Sport & Bewegen
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Beleef 
het zelf!

ZA 6 FEB 2021
Online Open Dag

10.00 – 14.00 uur
Alle locaties

MA 1 MRT 2021
Online Infomoment

16.00 – 18.00 uur
Alle locaties

MA 1 T/M VR 5 MRT
Online Proefstuderen 

Alle locaties

MA 8 FEB T/M WO 30 JUNI
mboRijnland helpt je kiezen
Maak een afspraak voor een  

online studiekeuzegeprek

ZA 10 APR 2021
Open Dag Laboratoriumonderwijs
10.00 – 16.00 uur
Zernikedreef, Leiden

WO 19 MEI 2021
Online Infomoment
16.00 – 18.00 uur

VR 18 JUN 2021
Infomoment
16.00 – 18.00 uur
Alle locaties

MA 5 JUL 2021
Online Infomoment
10.00 – 12.00 uur

Vragen?
We beantwoorden ze graag!

Bel ons op 088 - 222 17 77 of stuur een  

e-mail naar info@mborijnland.nl

Kijk op  
mborijnland.nl/voorlichtingskalender 
voor meer info!

@mborijnland

mbostudent

@mboRijnland

mboRijnland

scan mij




