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Vind jij het fijn om mensen te helpen? Ben jij iemand 

die anderen graag ondersteunt en begeleidt? Dan 

is de zorg écht iets voor jou. Werken in de zorg is 

afwisselend. Saaie dagen bestaan niet. En je kunt 

goed doorgroeien in de zorg. Wil je meteen aan de 

slag? Werken en leren? Of verder leren in combinatie 

met een baan? Of misschien wil jij je wel omscholen. 

Vanuit een ander beroep overstappen naar zorg & 

welzijn. Kies dan de beroepsbegeleidende leerweg 

(bbl-opleiding). We kunnen maatwerk bieden omdat 

we verschillende (instroom)varianten hebben. Dan 

kijken we naar je diploma’s en je werkervaring. Albeda 

Zorgcollege heeft bbl-opleidingen op niveau 2, 3 of 4. 

Welke opleiding kies jij?

Albeda Zorgcollege

• Opleidingen op niveau 2, 3 en 4.

• Ervaren vakdocenten.

• Zelf je leerproces bepalen.

• Innovatieve praktijklokalen.

• Onderwijs met zorgtechnologie.

• Albeda zorgcontract: een leven lang ontwikkelen.

Welk niveau?
Bij Albeda Zorgcollege volg je een 

opleiding op niveau 2, 3 of 4. De 

toelatingseisen zijn per opleiding 

verschillend. Dat geldt ook voor 

een vervolgopleiding. Voor meer 

informatie bekijk je de opleiding van 

je keuze via albeda.nl/zorgcollege.

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

paar dagen per week bij een erkend 

leerbedrijf. Je doet zo ervaring op in 

de praktijk. Je verdient meteen een 

salaris en je gaat één dag per week 

naar school. Hoeveel salaris je krijgt, 

spreek je af met je werkgever. Als 

je een bbl-opleiding wilt doen, zoek 

dan eerst een baan bij een erkend 

leerbedrijf.

Bij wie past een  
bbl-opleiding?
Als je werkt bij een zorg-/welzijns-

organisatie en je graag verder 

wilt ontwikkelen. Als je al andere 

diploma’s voor zorg en welzijn hebt 

en je verder wilt ontwikkelen in 

combinatie met een baan.

Als je liever in de praktijk dingen 

leert tijdens het werk. Als je graag 

wil omscholen naar de sector zorg & 

welzijn na een paar jaar werken. n 

Welkom
bij Albeda Zorgcollege

in het kort
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helpenmensen



Dienstverlening
Ben jij zorgzaam? Vind je gastvrijheid 

belangrijk? Voel je goed aan wat 

mensen nodig hebben? Werk je ook 

graag met ouderen? Kies dan de 

praktische opleiding Dienstverlening 

zorg & welzijn. Met het diploma van 

deze opleiding kun je veel kanten op. 

Je werkt in de zorg. Je helpt mensen 

die ondersteuning nodig hebben. 

Je kan ook bij mensen thuis werken.  

Sommige dingen kunnen zij zelf niet 

meer. Daar hebben ze jouw hulp bij 

nodig. Bijvoorbeeld persoonlijke 

dagelijkse zorg en sociale activiteiten 

of recreatie.

Maatschappelijke zorg
Jij ondersteunt mensen zodat ze 

zoveel mogelijk zelfstandig kunnen 

wonen, werken en leven. Vaak werk 

je met één doelgroep. Bijvoorbeeld 

mensen met een handicap, jongeren, 

ouderen, verslaafden of mensen met 

psychische problemen. Je werkt dus 

dagelijks met mensen die het moeilijk 

hebben in onze maatschappij. Je 

kunt de opleiding ook volgen via het 

Dunya traject.

Verzorging
Verzorgende-IG. Dat is de officiële 

naam van jouw vak. En daarin 

beteken je veel voor mensen. 

Je werkt in de ouderenzorg, de 

thuiszorg, (de kraamzorg), de 

geestelijke gezondheidszorg of de 

gehandicaptenzorg. Het is belangrijk 

dat je van aanpakken houdt en dat je 

graag verschillende dingen doet. Je 

kunt de opleiding ook volgen via het 

Dunya traject.

Dunya traject
Ben jij pas in Nederland? Wil je 

werken in de zorg? Is solliciteren 

moeilijk? Of een baan vinden lastig? 

Doe dan het Dunya traject. Je krijgt 

extra begeleiding. Zo kun je toch  

jouw opleiding doen. Met succes.  

Kijk op albeda.nl/dunya-traject.

Combinatieopleiding 
Verzorging & 
maatschappelijke zorg
De combinatieopleiding Verzorgende-

IG (VIG) & maatschappelijke 

zorg: mensen verzorgen én 

begeleiden om zelfstandig te 

zijn. Je werkt bijvoorbeeld in de 

gehandicaptenzorg, ouderenzorg, 

verpleeghuis of thuiszorg. Met deze 

opleiding haal je in drie jaar twee 

diploma’s. Daarmee vind je vast de 

baan die bij je past.

Verpleegkunde 
Ben jij sociaal, flexibel en zelfstandig? 

Voel je je snel verantwoordelijk? 

Voelen mensen zich op hun gemak bij 

jou? Ze vertrouwen op jouw zorg en 

inzet. Je bent vriendelijk, behulpzaam 

en je kunt goed luisteren. Dan is de 

opleiding Mbo-verpleegkundige echt 

iets voor jou. Je kunt op verschillende 

plekken in de gezondheidszorg 

werken. Van de thuiszorg, 

gehandicaptenzorg, geestelijke 

gezondheidszorg tot ouderenzorg en 

ziekenhuiszorg.

Dokters- en 
apothekersassistenten
Dokters- en apothekersassistenten 

zijn onmisbare schakels. Als 

doktersassistent krijg jij patiënten 

als eerste aan de telefoon. Jij zorgt 

dat de wachttijden zo kort mogelijk 

zijn. Je regelt ook dat patiënten 

snel de juiste zorg krijgen. Als 

apothekersassistent heb je ook 

veel contact. Je controleert en 

maakt recepten. Je geeft de juiste 

medicijnen mee en je adviseert 

cliënten. Daarnaast beheer je de 

voorraad en houd je de administratie 

bij.  

Praktijkopleider
Vind je het begeleiden van studenten 

en stagiaires leuk? Kun je jonge 

mensen goed motiveren? Wissel je 

graag leidinggeven en uitvoeren af? 

Doe dan de opleiding Praktijkopleider. 

Je wordt dan verantwoordelijk voor 

het leerproces van studenten en 

stagiaires binnen een organisatie. 

Je werkt samen met mensen met 

verschillende achtergronden,  

zowel jongeren als volwassenen.  

Een verantwoordelijke en 

afwisselende baan! n
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Opleidingsniveau 2  Locaties

• Dienstverlening zorg & welzijn  3

Opleidingsniveau 3

• Begeleider maatschappelijke zorg  3

• Verzorgende-IG (regulier)  2  3

• Verzorgende-IG (verkort)  2  3

• Verzorgende-IG (VIG) & maatschappelijke zorg 3

Opleidingsniveau 4 

• Apothekersassistent  3

• Doktersassistent  3

• Mbo-verpleegkundige  1  2  3

• Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 3

• Praktijkopleider  3

Locaties

1   Albrandswaardsedijk 74  

(gebouw R), Poortugaal

2   Prins Alexanderlaan 41, 

Rotterdam

3   Rosestraat 1101, Rotterdam

4   Haastrechtstraat 3, 

Rotterdam  

(zorgcontract)

Meer informatie en 
aanmelden 
Kijk op albeda.nl/zorgcollege voor 

meer informatie. Bij elke opleiding 

kun je zien wat je kunt verwachten. 

Om een bbl-opleiding te kunnen 

volgen heb je een arbeidscontract 

nodig bij een erkend leerbedrijf.  

Je bent zelf verantwoordelijk voor  

het vinden van een baan bij een 

erkend leerbedrijf.

•  Ga naar de website en selecteer  

de opleiding van jouw keuze. 

•  Voor een bbl-opleiding verloopt 

de aanmelding meestal via de 

werkgever.

•  Wil je je aanmelden voordat je  

een werkgever hebt gevonden?  

Dit kan, maar neem dan eerst 

contact op met de contactpersoon 

van de opleiding.

•  Na je aanmelding ontvang je een 

uitnodiging voor een intakegesprek.

Heb je algemene vragen over 

onze opleidingen, dan kun je 

terecht bij het Studie info punt.  

Kijk op albeda.nl/stip voor de 

contactgegevens en openingstijden. n

Onzebbl-opleidingenOnze
2
3
4 M
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Albeda zorgcontract 
Wij bieden scholingen en vervolg-

opleidingen aan die inspringen op 

toekomstige ontwikkelingen in de 

branche, waarin een leven lang 

ontwikkelen steeds belangrijker 

wordt. 

Iedere zorgprofessional en werkgever 

in de zorg heeft opleidingsvragen. 

Albeda zorgcontract kan deze vragen 

beantwoorden en verzorgt maatwerk. 

Het complete en actuele aanbod 

van Albeda zorgcontract vind je op 

albeda.nl/zorgcontract. Je kunt je 

hier direct aanmelden. Heb je advies 

nodig? Neem dan vrijblijvend contact 

met ons op. Wij denken graag met 

je mee welke opleiding, scholing 

of training het best past bij jouw 

opleidingsvraag of die van jouw 

organisatie. n
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