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Ben je geïnteresseerd in de sector zorg en welzijn? 

Kom je uit de regio en wil je tijdens je opleiding 

kennismaken met meerdere werkvelden? Dan is het 

brede basisjaar zorg en welzijn echt iets voor jou! 

Via werkplekleren maak je kennis met meerdere 

werkvelden en kanten van zorg en welzijn. Hierbij staat 

het beroep centraal.

Werkplekleren
In het eerste studiejaar ga je vrijwel 

direct leren in de praktijk en wissel 

je drie keer van praktijkplaats. 

Hierdoor kom je in aanraking met 

het vakgebied van verpleegkundige 

zorg, verzorging (ouderenzorg) 

en maatschappelijk zorg 

(woonbegeleiding en dagbesteding 

voor ouderen en mensen met een 

(verstandelijke)  beperking) en 

oriënteer je op wat je zelf kunt 

en wilt. Je krijgt les op de Albeda 

Beroepscampus in Sommelsdijk. 

De docenten van Albeda geven les 

aan de hand van beroepssituaties. 

Daarnaast volg je algemene vakken 

zoals: Nederlands, Engels, rekenen, 

burgerschap, de keuzedelen en 

studieloopbaanbegeleiding.

Keuze maken
Aan het einde van het eerste 

basisjaar volgt een studieadvies 

voor één van de drie opleidingen: 

Verzorgende-IG, Maatschappelijke 

zorg of Mbo-ver pleeg kundige. De 

opleidingen Verzorgende-IG (niveau 

3) of Maatschappelijke zorg (niveau 3 

of 4) duren dan maximaal twee jaar. 

De opleiding Mbo-verpleegkundige 

(niveau 4) duurt dan maximaal drie 

jaar. Je kunt ook kiezen voor  

de combi-opleiding VIG/MZ  

(bbl-niveau 3).

Meer informatie en 
aanmelden
Scan de QR code op de achterzijde, 

kijk op albeda.nl/zorgcollege,  

bezoek één van onze open dagen 

of kom een dagje meelopen. Via de 

website kun je je direct aanmelden 

voor de opleiding. Na je aanmelding 

volgt de intakeprocedure en bekijken 

we samen of de opleiding bij je past. n

Locatie
Albeda Beroepscampus

Langeweg 111, 3245 KG Sommelsdijk 

(Middelharnis)
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