
Welkom bij de 
Albeda Academie

De Albeda Academie ontwikkelt 

opleidingen voor iedereen. De Albeda 

Academie leidt toekomstgericht op. 

Een leven lang ontwikkelen is bij ons 

vanzelfsprekend. We bieden wendbaar, 

flexibel onderwijs met individuele 

leerroutes. 

Via beroepsopleidingen, cursussen, 

trainingen of  tot op de persoon 

toegespitste in-company trainingen. 

Altijd passend bij uw leerwensen.  

 

 

Met de Albeda Academie  
komt u verder. 
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Over de Albeda 
Academie
De Albeda Academie is er voor iedereen 

die zich wil (blijven) ontwikkelen. We 

bieden een divers aanbod aan trainingen 

en opleidingen. De Albeda Academie 

biedt niet alleen opleidingen en trainingen 

aan. We denken ook graag mee. Samen 

uw talent uitbreiden en ontwikkelen. Dus 

wilt u advies, dan staan we voor u klaar.

Zo kunt u blijven leren op een manier 

die bij u past. We zijn continu bezig om 

ons aanbod te vernieuwen. We spelen 

hierbij in op de vraag vanuit de markt. 

Daarnaast ontwikkelen we volledige 

maatwerkprogramma’s. Kortom: de 

Albeda Academie is een bron van kennis 

en expertise en faciliteert uw persoonlijke 

ontwikkeling, teamontwikkeling en 

innovatie.

Albeda Academie 
in de praktijk
Door een gevarieerd aanbod (qua 

inhoud én duur) willen we zo goed 

mogelijk aansluiten op de verschillende 

behoeften uit de markt. Zo zijn er 

specifieke trainingen om in korte tijd 

kennis te maken met een bepaalde 

expertise en zijn er langer lopende 

opleidingen voor verdieping. We bieden 

coaching, ontwikkeling en 21st century 

skills-trainingen aan. Heeft u specifieke 

vragen op het gebied van een opleiding, 

neem dan contact met ons op om de 

mogelijkheden te bespreken.

We bieden cursussen en trainingen aan 

op het gebied van:

• Algemene trainingen

• Mbo-certificaten

• Mbo-opleidingen

Het complete en actuele aanbod staat 

op albeda.nl/academie. U kunt zich daar 

ook meteen aanmelden. We werken het 

aanbod regelmatig bij met nieuwe items.  

Informatie en 
vragen
 

Voor alle vragen over de Albeda 

Academie kunt terecht op 

telefoonnummer 06 19 91 75 63 of per 

e-mail albedaacademie@albeda.nl.


