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We geloven dat iedereen een kans verdient om in de zorg te werken. 
Het Dunya traject is voor mensen die ontzettend graag in de zorg willen 
werken, maar moeite hebben om te solliciteren en een baan te vinden. 

Ben jij pas in Nederland en wil je bouwen aan jouw toekomst in de zorg? Of ben je al een 
tijdje in Nederland en droom je ervan om een diploma in de zorg te halen? Met het Dunya 
traject kunnen we dit samen met jou realiseren. 

Het Dunya traject is bij twee opleidingen binnen Albeda Zorgcollege te volgen: 
• Maatschappelijke zorg, niveau 3; je wilt graag mensen helpen en begeleiden bij 

psychische, sociale en maatschappelijke hulpvragen. 
• Verzorgende-IG, niveau 3; je wilt graag mensen met een zorgvraag de zorg geven die zij 

nodig hebben. 

‘Je staat niet alleen, we doen het samen.’

Extra begeleiding
Het Dunya traject heeft een aangepast eerste studiejaar waarin je extra lessen Nederlands, 
burgerschap en empowerment krijgt. Ook leer je omgaan met computers en ondersteunen 
we je bij het solliciteren naar een betaalde leerwerkplek. In het eerste leerjaar ga je twee 
dagen per week naar school, op de locatie Rosestraat, en je leert twee dagen in de praktijk 
in de vorm van een stage.  

Vanaf het tweede studiejaar heb je eventueel, dankzij je sollicitaties, een betaalde 
leerwerkplaats en combineer je het leren en werken in de praktijk. Binnen drie jaar heb je 
een mbo-diploma niveau 3!  

Met je diploma kun je eventueel doorstromen naar een verkorte niveau 4 opleiding of start 
je met een betaalde baan als verzorgende-IG of als begeleider maatschappelijke zorg. Je 
krijgt extra begeleiding om jouw opleiding succesvol af te kunnen ronden. Je staat niet 
alleen, we doen het samen!

Aanmelden
Het Dunya traject start per studiejaar in september, en in februari bij voldoende 
aanmeldingen. Wil je graag meer informatie, je aanmelden of heb je vragen? Voel je vrij om 
contact op te nemen met Alon Klaver of Estela da Veiga. We vertellen je graag meer! 

Alon Klaver      Estela da Veiga
Dunya traject bij Maatschappelijke zorg  Dunya traject bij Verzorgende-IG
a.klaver@albeda.nl     e.daveiga@albeda.nl 


