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Nog even. Dan ga je een mbo-

opleiding kiezen. Mbo staat voor 

middelbaar beroepsonderwijs. Dat is 

even een verschil met de middelbare 

school. Je gaat je namelijk 

voorbereiden op een beroep. Om 

je te helpen kiezen, hebben we dit 

boekje gemaakt. 

Je krijgt informatie over Albeda. 

We vertellen je over het mbo, 

de verschillende niveaus, onze 

opleidingen en proefstuderen. En je 

leest alles over meelopen, onze open 

dagen, doorstroommogelijkheden en 

hoe je je kunt aanmelden voor een 

opleiding. 

Natuurlijk krijg je ook tips die je 

kunnen helpen bij het kiezen. Wij 

helpen je. Misschien weet je nog niet 

wat je wilt. Of juist wel. Je mag ons 

altijd om hulp vragen. We wensen je 

alvast veel succes met het vinden van 

jouw studie! En… durf jezelf te zijn!

Alle medewerkers van Albeda 

Inhoud

Voor-
woord
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Persoonlijk 
Reken bij ons op aandacht, respect 

en geborgenheid. Je studeert en 

werkt in een prettige en veilige sfeer. 

Daarin zorgen we voor verbinding, 

betrokkenheid en professionaliteit. 

Ambitieus 
Wij dagen je uit om het beste uit 

jezelf en elkaar te halen. Daarom krijg 

je uitstekende mogelijkheden om je 

talent optimaal tot zijn recht te laten 

komen. Je krijgt ruimte en waardering 

voor initiatief en vernieuwing. 

Verantwoordelijk 
We doen wat we afspreken. Je mag 

ons aanspreken op wat we doen.

Deze begrippen zijn het allerbelangrijkst voor ons:

En over durf 

Albeda. Hét regionaal 

opleidingscentrum in Rotterdam 

en omgeving. Kleinschalig en 

persoonlijk onderwijs. Dat geven wij. 

Met vakmanschap en burgerschap. 

In al onze colleges. En we werken 

veel en overal samen. Zo zijn we een 

aantrekkelijke en ondernemende 

school voor beroepsonderwijs. 

Durf vinden we belangrijk. Voor 

jou. Dat je durft te kiezen. Durft 

te groeien. Jezelf durft te zijn. Dat 

kan allemaal bij ons. Want je krijgt 

uitstekend en inspirerend onderwijs. 

Daardoor ontwikkel jij je talenten en je 

kwaliteiten. Je ontdekt wat je wilt. Met 

je diploma ben je straks een gewilde 

professional. Actief in de samenleving. 

Verbonden en betrokken. Anders 

omdat je jezelf bent. Daar houden we 

van. Jij durft. n

Over
Albeda

Onze
kernwaarden
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durfte shinen
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Albeda.nl 
Op albeda.nl vind je informatie over 

de verschillende colleges, vlogs van 

studenten, momenten om te chatten 

met docenten, presentaties, filmpjes 

van de opleidingen en nog veel meer. 

Ook informatie over open dagen, 

keuzecafés en andere activiteiten vind 

je daar. Je kunt ook chatten met onze 

voorlichters via de oranje button. 

Check albeda.nl en blijf op de hoogte! 

Albeda Keuzecafé 
Twijfel je tussen opleidingen? Heb 

je je nog niet aangemeld? Weet je 

niet zeker of je de juiste keuze hebt 

gemaakt? Of is je aanmelding al 

klaar, maar heb je nog vragen over 

de intake en hoe het verder gaat? 

Kom dan naar het Albeda Keuzecafé! 

Hier ontdek je welke mbo-opleiding 

bij jou past. Het Keuzecafé is met 

een kleine groep mensen in een 

prettige, chille sfeer. Je kunt de 

studiekeuzecheck doen en informatie 

ophalen over aanmelden en de intake. 

Onze voorlichters en studenten 

staan voor je klaar. De Keuzecafés 

zijn altijd op een van onze locaties. 

Op albeda.nl/keuzecafé vind je de 

locaties, data en tijden.

Het hele jaar zijn er voorlichtingsmomenten. Denk aan het Albeda 

Keuzecafé, de open dagen en meelopen of proefstuderen. Al deze 

voorlichtingsmomenten staan op albeda.nl. Je vindt daar of ze op locatie 

zijn of online en op welke data en tijden. Daarnaast leggen we uit wat dan 

precies gebeurt. 

Ontdek  
je talent

Open dagen 
Ieder jaar organiseren we de 

Albeda open dagen. Dat doen we 

in november, januari en maart. Je 

kunt dan informatie krijgen over 

de verschillende opleidingen en 

gesprekken voeren met studenten en 

docenten. En natuurlijk sfeer proeven 

op de locaties en een kijkje nemen 

in de kantine en lokalen. Kijk rond 

bij de opleidingen die jij interessant 

vindt én ontdek wat we allemaal te 

bieden hebben. Neem ook je ouders, 

verzorgers of vrienden mee. 

Op albeda.nl/opendagen vind je 

data, tijden en geopende locaties  

van de open dagen. Je bent van  

harte welkom! 

Een dagje meelopen of 
proefstuderen 
Weet je al welke richting je wilt 

volgen, maar wil je nog meer weten 

over de opleiding? Kom dan een 

dagje meelopen of proefstuderen bij 

Albeda! 

Bij verschillende opleidingen kun je 

een dagje met een klas meelopen. 

We koppelen je dan aan een student 

die de opleiding al volgt. Zo kun je 

goed kennismaken met de opleiding 

en zien of die echt bij je past. Wil je 

komen proefstuderen? Dan volg je 

een programma waarbij je uitgebreid 

kennis maakt met de opleiding. 

Samen met andere jongeren die 

interesse hebben. Zo maak je 

makkelijker een keuze. 

Kijk op albeda.nl/meelopen-en-

proefstuderen voor de mogelijkheden 

en om je op te geven.
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Beroeps keuzetest
Wil je een mbo-opleiding volgen bij 

Albeda, maar weet je nog niet precies 

welke? Dan is de beroepskeuzetest 

iets voor jou.

De test maak je in ongeveer tien 

minuten. Je krijgt vragen over 

je persoonlijkheid, interesses en 

opleidingsniveau. Aan de hand 

van jouw antwoorden, krijg je 

een top tien van opleidingen die 

bij je passen. Je vindt de test op 

rocalbeda.icares.com. 

Hoe zit het als ik hulp 
nodig heb? 
Volg je een studie bij Albeda, dan 

sta je er nooit alleen voor. Zo heb 

je mentorlessen met de klas en 

een-op-een-gesprekken met je 

studieloopbaanbegeleider. Tijdens 

deze gesprekken kun je problemen 

of uitdagingen bespreken. Heb 

je bijvoorbeeld vragen over geld, 

huisvesting, je gezondheid of loopt 

het privé niet zo lekker? Met je 

mentor of studieloopbaanbegeleider 

kijk je samen naar een oplossing. De 

meeste hulp en begeleiding hebben 

wij gewoon op school. Dus dichtbij 

en makkelijk voor jou!  Behalve bij je 

mentor of studieloopbaanbegeleider 

kun je ook bij de studentencoaches 

terecht. Studentencoaches lopen 

stage en zijn zelf student bij Albeda, 

Hogeschool Rotterdam of Inholland. 

Zij zijn getraind om studenten te 

helpen bij vragen en problemen. 

Omdat ze zelf student zijn en jouw 

leeftijd hebben, begrijpen ze je goed 

en hebben ze soms zelf ervaring 

met de dingen waar jij mee zit. De 

studentcoaches vind je op bijna alle 

locaties in de aula of kantine. Je kunt 

gewoon zonder afspraak langsgaan.  

Stel nou dat ik de 
verkeerde keuze maak, 
wat dan?
We doen er alles aan om je te helpen 

op de juiste plek terecht te komen. 

Maar het kan zijn dat je toch de 

verkeerde studiekeuze hebt gemaakt. 

Dat is vooral voor jou erg vervelend. 

Ook dan helpen we je om alsnog de 

juiste keuze te maken. 

Heb je het gevoel dat je toch 

niet helemaal op de juiste 

plek zit? Zeg dat dan tegen je 

studieloopbaanbegeleider. Samen 

kunnen jullie dan kijken hoe jij een 

studie vindt die beter bij jou past.  

Of kom langs bij het Studie info punt 

van Albeda. De voorlichters helpen je 

graag verder om jouw juiste plek te 

vinden. n
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Studie info punt 
Ben je al zeker van je keuze? Top. Heb 

je nog wat vragen? Helemaal oké. 

Meer weten over je opleiding? Prima, 

vraag maar. Of twijfel je tussen twee 

opleidingen? Welke past het beste 

bij jou? We denken graag mee. Ook 

als je nog niet helemaal weet wat 

je wilt, helpen wij jou om de weg te 

vinden naar een opleiding die bij je 

past. Bij het Studie info punt kun je al 

je vragen kwijt. Dus over opleidingen, 

studiekeuze, aanmelden en alles wat 

daarmee te maken heeft. 

Je bent van harte welkom! 
Het Studie info punt is open (ook 

tijdens schoolvakanties) op: maandag, 

dinsdag, woensdag en vrijdag van 

08.30 uur tot 17.00 uur. Donderdag 

van 11.00 uur tot 15.00 uur. Of chat, 

bel, mail of app ons. 

Kom langs Rosestraat 1101,  

3071 AL Rotterdam 

Chat via de oranje button op de 

website 

Bel 010 290 10 20

Mail albeda@albeda.nl 

App 06 508 41 922 

Instagram @albedastudieinfopunt n 

We helpen  
je kiezen
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durfje te laten horen
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Wat is
mbo?

Mbo betekent middelbaar beroepsonderwijs. Als je een mbo-opleiding volgt, 

leer je een vak of een beroep. Het mbo heeft vier opleidingsniveaus: niveau 1, 

niveau 2, niveau 3 en niveau 4. Hoe hoger het niveau, hoe langer de opleiding 

meestal duurt. Je vooropleiding bepaalt meestal op welk niveau je instroomt.

Niveaus

1 
2 

3

4 

Niveau 1: entreeopleiding
Je bent 16 jaar of ouder. Je hebt geen 

diploma van de middelbare school. 

Dan kun je bij ons een entreeopleiding 

volgen. Daarna mag je kiezen. Meteen 

aan het werk. Of doorstromen naar 

een opleiding op niveau 2. 

Niveau 2: 
basisberoepsopleiding 
Op niveau 2 leer je de basis van een 

beroep. Je kunt dan uitvoerende 

werkzaamheden doen. De opleiding 

duurt 1 tot 2 jaar. Voor dit niveau 

heb je een vmbo-diploma nodig op 

beroepsgerichte leerweg en soms 

een vmbo-diploma kader, gemengde 

of theoretische leerweg. Je kunt 

natuurlijk ook doorstromen met een 

mbo-diploma op niveau 1. 

Niveau 3: vakopleiding 
Bij de opleidingen op niveau 3 leer 

je werkzaamheden zelfstandig uit te 

voeren. Je gaat je specialiseren in een 

vak. De opleiding duurt 2 tot 3 jaar. 

Je vooropleiding: een diploma vmbo 

kader, gemengde of theoretische 

leerweg. Of je ‘bent over’ naar 4 havo 

of 4 vwo. Doorstromen vanuit  

mbo-niveau 2 kan ook. 

Niveau 4: 
middenkaderopleiding 
Bij de opleidingen op niveau 4 leer 

je om je werkzaamheden helemaal 

zelfstandig uit te voeren. Na deze 

opleiding geef je vaak leiding aan 

collega’s. Je kunt aan een opleiding 

op niveau 4 beginnen met een 

diploma vmbo kader, gemengde 

of theoretische leerweg. Of als je 

‘over bent’ naar 4 havo of 4 vwo. 

Doorstromen vanuit mbo-niveau 2 of 

3 kan ook. n
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Beroepsopleidende 
leerweg (bol) 
Kies je een bol-opleiding? Dan ga 

je iedere dag naar school. Tijdens je 

opleiding loop je stage bij een bedrijf 

of instelling. Dat is altijd een erkend 

leerbedrijf. Dit noemen we leren op 

school.

Beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl)
Bij een bbl-opleiding werk je bij een 

erkend leerbedrijf. Daarnaast ga je 

één of twee dagen per week naar 

school. De andere dagen werk je bij 

een bedrijf voor minimaal 20 uur per 

week. Hoeveel salaris je krijgt, spreek 

je af met je werkgever. Dit noemen we 

leren in de praktijk. Wil je een bbl-

opleiding volgen, dan zoek je eerst 

een baan bij een erkend leerbedrijf. 

Niet elke opleiding heeft een bol- en 

een bbl-variant. Kijk bij de opleiding 

die jij wilt kiezen op albeda.nl. Of 

check het opleidingenoverzicht 

achter in dit boekje. 

Leren in de praktijk
Leren in de praktijk betekent dat je 

een bol-opleiding volgt, maar niet 

of nauwelijks les hebt op school. 

Deze leerweg is nieuw.  Je bent 

vooral praktisch bezig en je volgt 

schoolvakken op locatie bij een 

leerwerkplaats.

Een leerwerkplaats is een organisatie, 

bedrijf of instelling ingericht door 

Albeda en één of meer bedrijven. 

Op de leerwerkplaats volg je het 

onderwijs. Je leert aan de hand 

van praktijksituaties. Docenten van 

Albeda komen naar de leerwerkplaats 

toe om je te begeleiden. Alles draait 

hier om werkervaring en daarvan 

leren. Zo weet je gelijk waaróm je iets 

moet leren. Je kunt het ook direct 

in de praktijk toepassen. Er is een 

verschil tussen leren in de praktijk 

en de beroepsbegeleidende leerweg 

(bbl). Bij leren in de praktijk doe je 

een bol-opleiding en daarom krijg je 

geen salaris. n

Bol, bbl of leren 
in de praktijk
Het mbo heeft drie verschillende leerwegen: een beroepsopleidende leerweg, 

een beroepsbegeleidende leerweg en leren in de praktijk. Bij alle drie 

leerwegen ga je naar school en doe je ervaring op in de praktijk. Het grote 

verschil zit in de tijd die je besteedt aan praktijk en theorie.

Wil je een bbl-opleiding 

volgen? Dat kan als je bij een 

erkend leerbedrijf werkt of 

als je een baan vindt bij 

een erkend leerbedrijf. 

Zo’n leerbedrijf voldoet 

aan de kwaliteitseisen. 

Is jouw werkgever 

nog niet erkend als 

leerbedrijf? Dan kan jouw 

werkgever deze erkenning 

aanvragen via SBB 

(Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven). 

Zoek je zelf een erkend 

leerbedrijf voor je bbl-

opleiding? Check dan de 

website van SBB:  

s-bb.nl/studenten

Erkend
leerbedrijf
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Toelatingseisen en 
Toelatingsrecht
Je kunt je het hele jaar aanmelden 

voor een opleiding. Als je je uiterlijk 

1 april aanmeldt, heb je recht op 

toelating tot de opleiding van jouw 

keuze. Als je aan de toelatingseisen 

voldoet natuurlijk. Ook moet je 

meedoen met de verplichte intake-

activiteiten. Sommige opleidingen 

hebben een maximum aantal plaatsen 

(numerus fixus). Ook zijn er bij 

sommige opleidingen aanvullende 

eisen. Bijvoorbeeld lichamelijke of 

creatieve eisen. Je leest hier meer 

over op onze website bij de opleiding 

van je keuze. 

Wil je een numerus fixus-opleiding of 

een opleiding met aanvullende eisen 

volgen? Denk dan ook na over een 

tweede keuze. Heb je vragen hierover, 

neem dan contact op met het Studie 

info punt. 

Ook na 1 april ben je welkom bij 

Albeda. We kijken dan of er nog 

plaats is bij de opleiding die jij wilt en 

of je voldoet aan de toelatingseisen. 

Ook dan moet je meedoen met de 

verplichte intakeactiviteiten. Kun je 

niet geplaatst worden op de opleiding 

van jouw keuze? Dan helpen wij je bij 

het kiezen van een andere opleiding 

die bij je past.

Aanmelden
Je kunt je ieder moment aanmelden 

voor een opleiding: 

• Ga naar albeda.nl en selecteer  

de opleiding van jouw keuze. 

• Klik op aanmelden. 

• Vul het formulier in en klik op 

verzenden. 

• Je ontvangt een bevestiging van je 

aanmelding. 

Iedereen die wil en kan studeren is welkom bij Albeda.

Toelating & 
aanmelden

Het intakegesprek
Het intakegesprek is een 

kennismakingsgesprek. Soms 

individueel, soms in een groep. 

Tijdens het gesprek kun je vragen 

stellen. En we kijken samen of de 

door jou gekozen opleiding bij je 

past. Natuurlijk vinden we het fijn 

als je ouders/verzorgers meekomen. 

Als je een auditie of test voor jouw 

opleiding moet doen, lees je dat 

ook in de uitnodiging voor je intake. 

Bij vragen over het intakegesprek, 

neem je contact op met de opleiding 

waarvoor je je hebt aangemeld. Op de 

uitnodigingsbrief voor je intake vind 

je de contactgegevens. n

Tips voor het intakegesprek 

• Maak een lijstje met al je vragen. Bijvoorbeeld 

hoeveel uur heb ik les? Wat is het lesrooster? 

Hoe zit het met stages? Kan ik vrijstelling 

krijgen?

• Zoek uit waar je precies moet zijn. Zorg dat 

je op tijd bent en meld je af als je niet kunt 

komen. 

• Neem voor het intakegesprek kopieën van je 

ID-kaart/paspoort mee. 

• Neem ook je portfolio of LOB-dossier mee als 

je deze hebt. 

• Kom samen met een ouder/verzorger of 

begeleider naar het intakegesprek. 

• Tijdens het gesprek vraagt de intaker naar je 

motivatie voor je studiekeuze.  

Denk dus daarover na. 

• Blijf jezelf en stel je open op. Dan wordt het 

vast een fijn gesprek!

Ga direct naar 
aanmelding en 

intake:
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Kans op
werk

Hoe groot is de kans op werk bij een bepaalde

opleiding? Dat is een hele belangrijke vraag

voor je toekomst. Op de website van Kies MBO

kun je opleidingen vergelijken en bekijken

hoe groot de kans op een baan is.  

Ga naar kiesmbo.nl/vergelijken en volg  

de instructies. Op albeda.nl vind je deze 

informatie per opleiding onder het kopje  

‘facts & figures’.

Instromen vanuit havo  
of vwo
Je kunt ook vanuit de havo of het vwo 

instromen op het mbo. Heb je ontdekt 

dat een praktische opleiding beter 

bij je past? Of ben je nog niet toe aan 

het hbo? Je bent bij ons van harte 

welkom. Als je over bent naar 4 havo 

of naar 4 vwo, kun je terecht op  

het mbo.

Je kunt natuurlijk ook bij ons terecht 

als je je havo- of vwo-diploma al 

hebt. Als je een mbo-opleiding 

op niveau 4 volgt, kun je daarna 

doorstromen naar een associate 

degree-opleiding of naar het hbo. Je 

hebt dan al wat voordelen. Je hebt 

al veel praktijkervaring opgedaan en 

samengewerkt in projectgroepen met 

andere studenten. En je hebt geleerd 

om jezelf te presenteren.

Doorstromen binnen 
het mbo, naar associate 
degree of hbo
Met een mbo-opleiding heb je goede 

kansen op de arbeidsmarkt. Maar 

misschien wil je wel verder studeren. 

Binnen het mbo kun je natuurlijk 

naar een niveau hoger. Ook kun je 

met elke afstudeerrichting en een 

diploma op niveau 4 doorstromen 

naar een opleiding associate 

degree of het hbo. De opleidingen 

associate degree duren twee jaar 

en kun je bijvoorbeeld volgen 

via de Rotterdam Academy (een 

samenwerking tussen onder andere 

Albeda en Hogeschool Rotterdam).  

Meer informatie vind je op 

rotterdamacademy.nl. Of je gaat naar 

het hbo. Kijk voor meer informatie 

op hogeschoolrotterdam.nl of 

inholland.nl. n

Instromen of
doorstromen
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Opleidingskosten
De kosten voor je opleiding zijn 

afhankelijk van je leeftijd. Jaarlijks 

stelt de minister van Onderwijs het 

lesgeld vast. Het lesgeld betaal je 

om je lessen te volgen en examens te 

doen. 

Ben je aan het begin van het 

studiejaar (1 augustus) jonger dan  

18 jaar, dan betaal je geen lesgeld. 

Ben je aan het begin van het 

studiejaar (1 augustus) 18 jaar of 

ouder, dan betaal je wel lesgeld.  

Kijk op rijksoverheid.nl precies 

hoe dat zit. Je kunt hiervoor ook 

kijken op onze website bij de 

opleidingsinformatie.  

Onderwijsbenodigdheden 
Albeda stelt een aantal 

basismaterialen voor je opleiding 

beschikbaar. Daarnaast koop je 

boeken en licenties. Licenties heb je 

nodig om met digitale materialen te 

mogen werken. 

Voor je opleiding heb je vaak ook 

andere dingen nodig. Bijvoorbeeld 

een laptop, veiligheidsschoenen en 

soms zelfs een kostuum. Voordat 

je begint, krijg je van de opleiding 

te horen wat je precies nodig hebt. 

Je koopt dat zelf. We leggen je uit 

hoe je dit digitaal kunt doen. Het 

kan ook zijn dat je tijdens je studie 

keuzedelen volgt met extra kosten. Je 

krijgt vooraf van ons te horen in welk 

studiejaar je deze kosten gaat maken. 

Praktische  
informatie

Tegemoetkoming 
opleidingskosten
Het kan zijn dat je te weinig of 

geen geld hebt voor de kosten 

van de opleiding. Het Albeda 

Studentenfonds kan je helpen 

bij de aanschaf van de verplichte 

onderwijsbenodigdheden zoals 

boeken, licenties, werkkleding en 

laptop. Op albeda.nl/studentenfonds 

vind je de voorwaarden en hoe je een 

aanvraag indient.  

Bindend Studieadvies
Soms komt het voor dat je niet de 

juiste studie hebt gekozen of dat de 

studie toch niet bij je past. Daarom 

heb je in het eerste jaar gesprekken 

met je studieloopbaanbegeleider. 

Samen bekijk je hoe het gaat en 

wat jouw resultaten zijn. Je maakt 

afspraken daarover. Uiteindelijk krijg 

je na het eerste jaar een bindend 

studieadvies. Je hoort dan of je wel of 

niet mag doorgaan met de opleiding. 

Bij een negatief studieadvies 

begeleiden we je naar een andere 

opleiding als dat nodig is.

Studiefinanciering en 
studentenreisproduct
Studiefinanciering hangt af van 

verschillende factoren. Hoe oud je 

bent, of je een bol- of bbl-opleiding 

volgt en op welk mbo-niveau je 

studeert. Ook de vorm verschilt:  

soms een lening, soms een gift.  

En mag je nu wel of niet gratis reizen? 

Lees meer hierover op duo.nl. Voor 

meer informatie over gratis reizen kijk 

je op studentenreisproduct.nl. 

Startkwalificatie
Een startkwalificatie is een diploma 

havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger. 

Leerlingen van 16 tot 18 jaar vallen 

onder de kwalificatieplicht. Je bent 

verplicht om onderwijs te volgen als 

je nog geen startkwalificatie hebt. 

De kwalificatieplicht is bedoeld om 

schooluitval tegen te gaan en de 

kansen op een baan te vergroten. n
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Informatie 
voor ouders/
verzorgers
Als ouder/verzorger bent u heel 

belangrijk als uw kind een opleiding 

gaat kiezen. U kent uw dochter 

of zoon immers heel goed. Help 

haar of hem dus met het vinden 

van een passende opleiding. 

Waar is uw kind goed in? Wat zijn 

haar of zijn interesses, hobby’s 

of toekomstverwachtingen? Kijk 

samen eens op albeda.nl of kom 

samen naar de open dagen. Ook de 

mentor of decaan kan helpen met 

de studiekeuze. Ga in ieder geval 

mee naar het intakegesprek na de 

aanmelding. 

Als uw kind overstapt naar het mbo, 

bezoek dan een van onze (online) 

voorlichtingsbijeenkomsten voor 

ouders/verzorgers. U krijgt handige 

informatie over het mbo en Albeda. 

We geven u ook tips om uw kind 

te helpen kiezen. Op albeda.nl 

vindt u alle informatie over deze 

bijeenkomsten.

Als uw dochter of zoon bij 

ons studeert, dan kunt u ook 

betrokken blijven. Er zijn speciale 

voorlichtingsbijeenkomsten voor 

ouders. Kennismaken met de 

studieloopbaanbegeleider (mentor) 

van uw kind is ook mogelijk. n
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durfjezelf te ontdekken
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Stage in het buitenland
Bij Albeda krijg je de kans om op 

stage te gaan naar het buitenland. 

Je doet veel ervaring op en hebt 

een geweldige tijd. Ontmoet nieuwe 

vrienden. Ontdekt hoe je beroep 

in het buitenland is. En je leert een 

andere cultuur kennen. Het Europees 

fonds Erasmus Plus betaalt soms mee 

aan de kosten.

Versneld studeren 
Sommige van de Albeda-opleidingen 

hebben versnelde trajecten. Het 

Studie info punt kan je meer vertellen 

over de mogelijkheden. De docent 

van de opleiding bekijkt vervolgens 

wat dit exact voor jou betekent. 

Alvast mbo 
Ben je op het vmbo-tl nèt op een 

of twee vakken gezakt? Heb je wel 

een sterke motivatie om aan een 

nieuwe opleiding te beginnen? Dan 

is Alvast mbo misschien iets voor 

jou. Je start met een opleiding op 

mbo-niveau en volgt ’s avonds bij 

Vavo Rijnmond College (voortgezet 

algemeen volwassenenonderwijs) 

de vakken waarvoor je gezakt bent. 

Zo kun je alsnog je vmbo-tl diploma 

halen én je mbo-opleiding doen. Meer 

informatie en de voorwaarden vind je 

op vavorijnmondcollege.nl. Of neem 

contact op met het Studie info punt. 

Passend onderwijs 
Heb je extra hulp nodig tijdens 

je studie? Bijvoorbeeld omdat je 

een handicap, ziekte of andere 

belemmeringen hebt? Vermeld het 

bij je aanmelding of zeg het tijdens 

je intake. Wij zorgen er dan voor dat 

je contact krijgt met één van onze 

zorgcoördinatoren. Zij helpen je om 

de juiste ondersteuning te krijgen 

bij Albeda. Samen kijken we welke 

opleiding, extra ondersteuning en/

of eventuele aanpassingen jou de 

meeste kans op succes bieden. 

Heb je nu al vragen over passend 

onderwijs? Neem dan contact op met 

het Studie info punt van Albeda.

Albeda Next 
Zo hebben we Albeda Next, een 

beweging van studenten, docenten 

en het bedrijfsleven. Albeda Next 

organiseert leuke events met 

workshops en inspiratie-talks. Daar 

komen studenten van Albeda met 

andere mensen in contact om 

zichzelf te ontwikkelen op het gebied 

van bijvoorbeeld samenwerken, 

netwerken en communiceren. Bij ons 

kun je ook Edubadges behalen. Dat 

zijn digitale badges die studenten 

op hun LinkedIn-profiel of cv kunnen 

zetten. Zo laat je zien wat je tijdens de 

studie aan extra’s hebt gedaan om je 

vaardigheden te ontwikkelen.

Extra Nederlands voor  
als je (nog) moeite hebt 
met de taal 
Spreek je een andere taal of 

heb je moeite met Nederlands? 

Dan heeft Albeda verschillende 

mogelijkheden om je te helpen met 

extra Nederlandse lessen. Ook zijn 

er speciale cursussen en opleidingen 

als je Nederlands niet als moedertaal 

hebt. Vraag bij het Studie info punt 

naar de mogelijkheden. 

Albeda is er voor de studenten. Bij ons krijg je als student de ruimte 

om te leren en je te ontwikkelen. We dagen je graag uit om jezelf te 

leren kennen.

Extra’s bij  
Albeda
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Onderwijs voor 
volwassenen
De Albeda Academie leidt 

toekomstgericht op. Ook mensen 

die al aan het werk zijn. Een 

leven lang ontwikkelen is bij ons 

vanzelfsprekend. We bieden 

wendbaar, flexibel onderwijs met 

individuele leerroutes als je al aan het 

werk bent. Via beroepsopleidingen, 

cursussen, trainingen of op jou 

toegespitste in-company trainingen. 

Altijd passend bij je leerwensen. Met 

de Albeda Academie kom je verder.

Taal & Inburgering 
Naast mbo-opleidingen kun je bij 

Albeda ook taalopleidingen en 

inburgeringscursussen doen. Heb je 

Nederlands als moedertaal? Of een 

andere taal als moedertaal? Verbeter 

dan je taalvaardigheid bij Albeda 

Startcollege.

Kom je voor langere tijd in Nederland 

wonen? En kom je van buiten de 

Europese Unie? Dan kun je een 

inburgeringscursus doen. Onze 

cursussen in Rotterdam zijn voor 

iedereen die moet inburgeren. 

Combi-opleiding 
Wil je naast je inburgeringscursus 

ook een mbo-diploma halen? 

Doe dan onze tweejarige combi-

opleiding. Je gaat dan inburgeren 

en een beroepsopleiding op mbo-

niveau 1 doen. Je kunt kiezen uit 

entreeopleidingen in verschillende 

richtingen. n
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durfte groeien
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A • Albeda Beauty & Fashioncollege 

• Albeda College Economie & Ondernemen

• Albeda College Muzikant Producer

• Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk

• Albeda Danscollege

• Albeda Facilitair & Veiligheidscollege

• Albeda Horecacollege

• Albeda MBO Theaterschool

• Albeda Rotterdam The Hague Airport College

• Albeda Sportcollege

• Albeda Startcollege

• Albeda Travel & Leisure College

• Albeda Zorgcollege

Samenwerkende scholen 
• MBO Westland 

• Techniek College Rotterdam

• VAVO Rijnmond College

Dertien colleges met bevlogen vakdocenten, medewerkers én studenten.  

Met uitstekend, inspirerend en persoonlijk onderwijs. Wil je meer weten over  

een college en de richtingen? Kijk dan in de speciale collegefolder. Daarin staat alles 

wat je wilt weten over de opleidingen. Of kijk op albeda.nl, daar vind je ook alles. 

De collegesvan AlbedaDe colleges

Wat maakt Albeda

uniek?
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Beauty & Fashioncollege
Opleidingsniveau 2 Leerweg

•  Basismedewerker fashion  bol

•  Kapper  bol

Opleidingsniveau 3  Leerweg

•  Assistant fashion tailor  bol

•  Fashion retailer* bol

•  Hairstylist dame  bbl/bol

•  Hairstylist heer/barbier  bbl/bol

•  Hairstylist heer/barbier (topjaar) bbl

•  Pedicure  bol

•  Pedicure (topjaar)  bol

•  Schoonheidsspecialist  bol

Opleidingsniveau 4  Leerweg

•  Allround schoonheidsspecialist  bol

•  Allround schoonheidsspecialist (topjaar) bol

•  Fashion designer  bol

•  Fashion tailor  bol

•  Kapper/salonmanager (topjaar) bbl/bol

•  Medisch pedicure  bol

•  Medisch pedicure (topjaar)  bol

•  Salonmanager dame  bbl/bol

•  Salonmanager heer (topjaar) bbl/bol

College Economie & Ondernemen
Opleiding niveau 2 Leerweg

•  Assistent business services  bol

•  Assistant business services online bol

•  Logistiek medewerker bbl/bol

•  Logistiek medewerker in het Westland bbl

•  Logistiek medewerker voor anderstaligen bol

•  Retailmedewerker  bbl/bol

•  Retailmedewerker voor anderstaligen  bol

•  Structuurklas: Assistant business services bol

Opleiding niveau 3  Leerweg

•  Allround assistant business services bol

•  Allround assistant business services online bol

•  Commercieel medewerker bbl/bol

•  Fashion retailer* bol

•  Retailspecialist bbl/bol

•  Structuurklas:  

Allround assistant business services bol

Opleiding niveau 4  Leerweg

•  Business administration  

& control specialist bol

•  Junior accountmanager bbl/bol

•  Management support bol

•  Marketing & communication  

specialist** bol

•  MBO rechten*** bol 

•  Medewerker evenementenorganisatie bol

•  Ondernemer handel bol

•  Retailmanager bbl/bol

•  Structuurklas: Business  

administration & control specialist  bol

Engelstalige opleidingen / 

excellentietrajecten

•  International business studies bol

•  International event and marketing studies bol 

College Muzikant Producer
Opleidingsniveau 4  Leerweg

•  Muzikant/Producer  bol

College Sociaal & Pedagogisch 
Werk
Opleidingsniveau 3  Leerweg

•  Pedagogisch medewerker  

kinderopvang bbl/bol 

Opleidingsniveau 4  Leerweg

•  Gespecialiseerd  

pedagogisch medewerker  bbl/bol

•  Gespecialiseerd pedagogisch  

medewerker (doorstroomjaar) bbl

•  Instructeur mbo  bbl

•  Kindprofessional (combi-opleiding) bol

•  Onderwijsassistent  bbl/bol

•  Sociaal werker  bbl/bol

Overzicht van onze     opleidingen

* Samenwerking tussen Albeda Beauty & Fashioncollege en Albeda College Economie & Ondernemen.

**Interesse in Esports? Volg de minor Esports!

*** Het is mogelijk een excellentietraject Fast-Track Legal te volgen: in drie jaar je mbo-diploma en je 

propedeuse HBO Rechten. Dit traject is ontwikkeld door Albeda, Zadkine en Hogeschool Inholland.



40 | Alles over Albeda en het mbo Alles over Albeda en het mbo | 41

Danscollege
Opleidingsniveau 3  Leerweg

•  Dansinstructeur bol

Opleidingsniveau 4  Leerweg

•  Allround danser bol

Facilitair & Veiligheidscollege
Opleidingsniveau 2  Leerweg

•  Detentie Inrichtingsbeveiliger/

Complexbeveiliger  bol

•  Dienstverlening facilitair medewerker  bbl/bol

•  Dienstverlening praktijkroute bol  bol

•  Luchthavenbeveiliger  bol

•  Particulier beveiliger  bbl/bol

Opleidingsniveau 3  Leerweg

•  Beveiliger  bol

•  Handhaver toezicht & veiligheid  bol

Opleidingsniveau 4  Leerweg

•  Facilitair leidinggevende luchthaven  bol

•  Hospitality manager  

(Facilitair leidinggevende)  bol

Horecacollege
Opleidingsniveau 2  Leerweg

•  Gastheer/gastvrouw  bbl/bol

•  Gastheer/gastvrouw in  

Diergaarde Blijdorp  bol

•  Kok  bbl/bol

•  Kok in Diergaarde Blijdorp  bol

•  Uitvoerend bakker  bbl/bol

Opleidingsniveau 3  Leerweg

•  Zelfstandig werkend bakker  bbl/bol

•  Zelfstandig werkend  

gastheer/gastvrouw  bbl/bol

•  Zelfstandig werkend gastheer/ 

gastvrouw op cruiseschip ss Rotterdam  bol

•  Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw  

op cruiseschip ss Rotterdam (topjaar) bol

•  Zelfstandig werkend kok  bbl/bol

•  Zelfstandig werkend kok  

op cruiseschip ss Rotterdam  bol 

•  Zelfstandig werkend kok  

op cruiseschip ss Rotterdam (topjaar) bol 

Opleidingsniveau 4  Leerweg

•  Gespecialiseerd kok bbl/bol

•  Leidinggevende bediening  bbl/bol

•  Leidinggevende keuken  bbl/bol

•  Manager ondernemer horeca  bol

•  Meewerkend horeca ondernemer  bol

•  Boulanger bbl

•  Patissier  bbl

MBO Theaterschool
Opleidingsniveau 4  Leerweg

•  Acteur bol

•  Allround podium- en  

evenemententechnicus bol

•  Excellentiejaar interdisciplinair performer bol

•  Producent  bol

•  Ruimtelijk vormgever  bol

Rotterdam The Hague Airport 
College
Opleidingsniveau 4  Leerweg

•  Luchtvaartdienstverlener  bol

Sportcollege
Opleidingsniveau 2  Leerweg

•  Dienstverlening praktijkroute bol  bol

•  Dienstverlening sport & recreatie  

(met nadruk op sport)  bol

•  Zwemonderwijzer  bbl

Opleidingsniveau 3  Leerweg

•  Dansinstructeur  bol

•  Sport- & bewegingsleider  bol

Opleidingsniveau 4  Leerweg

•  Sport- & bewegingscoördinator  bol

Overzicht van onze     opleidingen
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Startcollege
Opleidingsniveau 1  Leerweg

•  Assistent beauty & dienstverlening (entree)  bol

•  Assistent bouwen & wonen (entree) bbl/bol

•  Assistent dienstverlening  

& zorg (entree)  bbl/bol

•  Assistent horeca & voeding (entree)  bbl/bol

•  Assistent installatie & constructie/

metaaltechniek (entree)  bbl/bol

•  Assistent logistiek (entree)  bbl/bol

•  Assistent mobiliteit/fiets-,  

en autotechniek (entree)  bbl/bol

•  Assistent monteur duurzame  

energietransitie (entree) bol

•  Assistent sport & dienstverlening bol

•  Assistent verkoop/retail (entree)  bbl/bol

•  Combi-opleiding inburgering en 

beroepsopleiding (entree)  bol

•  Entree plus  bol

•  Internationale schakelklas (ISK)  bol

Travel & Leisure College
Opleidingsniveau 2  Leerweg

•  Dienstverlening praktijkroute bol bol

•  Dienstverlening sport & recreatie  bol

Opleidingsniveau 3  Leerweg

•  Zelfstandig medewerker  

leisure & hospitality  bol

•  Zelfstandig medewerker  

travel & hospitality  bol

Opleidingsniveau 4 Leerweg

•  Leidinggevende leisure & hospitality  bol

•  Leidinggevende travel & hospitality bol

•  Leidinggevende travel & hospitality  

(topjaar) bol

Zorgcollege
Opleidingsniveau 2  Leerweg

•  Dienstverlening praktijkroute bol  bol

•  Dienstverlening zorg & welzijn  bbl/bol

Opleidingsniveau 3  Leerweg

•  Begeleider maatschappelijke zorg  bbl/bol

•  Breed basisjaar zorg & welzijn  bol

•  Verzorgende-IG (regulier)  bbl/bol

•  Verzorgende-IG (verkort)  bbl/bol

•  Verzorgende-IG (VIG):  

opleidingsvariant praktijkgestuurd leren bol

•  Verzorgende-IG (VIG) &  

maatschappelijke zorg  bbl

Opleidingsniveau 4  Leerweg

•  Apothekersassistent  bbl/bol

•  Doktersassistent  bbl/bol

•  Mbo-verpleegkundige  bbl/bol

•  Mbo-verpleegkundige  

gecombineerde leerweg bol-bbl bol

•  Mbo-verpleegkundige:  

opleidingsvariant breed opleiden  bol

•  Mbo-verpleegkundige: 

opleidingsvariant praktijkgestuurd leren bol

•  Persoonlijk begeleider  

maatschappelijke zorg bbl/bol

•  Praktijkopleider bbl

Overzicht van onze     opleidingen

Certificate Number
10506-2207-1001

www.climatepartner.com

Check altijd  
albeda.nl  
voor de  
meest actuele  
informatie.
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