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Welke opleiding,
training of scholing
past bij jou?

Ervaring van een van
onze studenten:

Het complete en actuele aanbod van
Albeda zorgcontract vind je op
albeda.nl/zorgcontract. Ook kun je je hier
direct aanmelden. We werken het aanbod
regelmatig bij met nieuwe items.

‘Het is fijn om
praktijkervaringen
met medestudenten
te delen en daarvan te
kunnen leren. Ook dat
de groep niet zo groot
is zodat er voldoende
tijd is om naar iedereen
te luisteren.’

Wil jij weten welke mogelijkheden er zijn?
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.

Informatie vind je op
albeda.nl/zorgcontract
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Overzicht van
opleidingen, trainingen
en scholingen

Ervaring van een van
onze studenten:

Hier vind je een volledig overzicht met ons
aanbod aan opleidingen, trainingen en
scholingen.

‘Jullie zijn erg duidelijk
in de manier van
lesgeven, nemen
echt de tijd voor je
en helpen je bij het
verbeteren van je
leerdoelen.’

Ons aanbod bestaat uit
branche-erkende opleidingen, korte
trainingen en scholingen over diverse
thema's.
Een trainer denkt graag met je mee,
bijvoorbeeld over welke opleiding,
scholing of training het best past bij
jouw opleidingsvraag of die van jouw
organisatie.

Verpleegkundigen

Verzorgenden

Opleidingen:

Opleidingen:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Basis Acute Zorg
IC verpleegkundige
MC verpleegkundige
CC verpleegkundige
SEH verpleegkundige
Dialyse verpleegkundige
Vaattoegang verpleegkundige

•
•
•
•

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
Gespecialiseerd verzorgende
psychogeriatrie
Verzorgende geriatrische
revalidatiezorg
Gespecialiseerd verzorgende
gerontopsychiatrie
Verdieping palliatieve zorg
Passiviteit van het Dagelijks Leven

Trainingen & scholingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beademing
Masterclass beademing
Klinisch redeneren in complexe
zorgsituaties
Cardiologische zorgvrager
Electrocardiografie
Oncologische zorgvrager
Orthopedische zorgvrager
Neurologische zorgvrager
Geriatrische zorgvrager in de acute zorg
Kind & trauma
Acuut zieke kind
Medische opvang van multi-trauma
patiënt op de SEH
Triage op de SEH
Drowning en near drowning
Psychiatrische zorgvrager basis en
verdieping
Respiratoire zorgvrager
Urologische zorgvrager
Zorgvrager met nefrologische
aandoening
Wondzorg
Voorbereiding herregistratie-examen BIG
Perinatologie
Interne ziektebeelden
Medewerker poliklinische behandelkamer
Verpleegtechnische vaardigheden
- train de trainer
Verdieping palliatieve zorg
Recht, ethiek en de wet zorg & dwang

Trainingen & scholingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Belevingsgerichte zorg
Muzikale ontmoeting met dementerenden
Omgaan met onbegrepen gedrag
Psychiatrische zorgvrager basis en
verdieping
Diabetes mellitus, ziektebeelden en
vaardigheden
Haptonomie
Klinisch redeneren voor verzorgenden
Klinische kraamzorg
Recht, ethiek en de wet zorg & dwang;
hoe ga ik in gesprek over alternatieven
met collega's & familie?
Moreel beraad; hoe ga ik in gesprek
over ethische dilemma's?
Mantelzorgcoach
Medewerker poliklinische behandelkamer
Verpleegtechnische vaardigheden
Verpleegtechnische vaardigheden
- train de trainer
Verpleegtechnische vaardigheden
- vaardigheidstoets
Wondzorg
Leereenheden Maatschappelijke zorg

Helpenden en
assisterenden

Facilitair medewerkers

Opleidingen:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mbo-certificaat Helpende plus
Mbo-certificaat Assisteren bij zorg &
welzijn

Trainingen & scholingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Omgaan met onbegrepen gedrag
Diabetes mellitus, ziektebeelden en
vaardigheden
Gastvrijheid in de ouderenzorg
Klantgericht en gastvrij
Medicatie basis en verdieping
Verpleegtechnische vaardigheden
Dementiescholing
ADL & transfer

Werkbegeleiders
en praktijkopleiders
Trainingen:
•
•
•
•
•

Training werkbegeleiding
Coaching, intervisie & supervisie
Masterclass werkbegeleiding &
praktijkopleiding
Hoe geef je feedback?
Coachingsvaardigheden

Trainingen & opleidingen:
HACCP
Basistraining schoonmaken
Catering medewerker
Klantgericht en gastvrij
Facilitair medewerker
Voedingsassistent
BHV

Afdelingsteams
Trainingen:
•
•

Teamontwikkeling & -begeleiding
Coaching, supervisie en intervisie

Algemeen
Trainingen:
•
•
•

•
•
•
•

Omgaan met verbale & fysieke agressie
Coaching vaardigheden
Basis digitale vaardigheden; Excel,
Word, Outlook, MS Teams, OneDrive,
LinkedIn e.a.
Integriteit & integer handelen
Meer plezier & voldoening uit je werk
halen
Klantgerichte communicatie
Ethiek & recht

Albeda zorgcontract

Een leven lang
ontwikkelen
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Bij de huidige ontwikkelingen in de zorg en
op de arbeidsmarkt is het van groot belang
om als professional mee te bewegen. Voor
een duurzame inzetbaarheid en persoonlijke
ontwikkeling is passende scholing een
voorwaarde. Iedere (zorg)professional en
werkgever in deze sector heeft een eigen
ontwikkelbehoefte en dat vraagt om
maatwerk. Het team van Albeda zorgcontract biedt naast een uitstekende
dienstverlening, ook een eigentijds
scholingsaanbod met diverse trainingen,
erkende (vervolg)opleidingen, gecertificeerde keuzedelen en opleidingsonderdelen.
Ook bieden we tal van ontwikkeltrajecten
zoals supervisie, coaching, team- en
organisatieontwikkeling.

Informatie vind je op
albeda.nl/zorgcontract

‘Albeda zorgcontract,
voor een leven lang
ontwikkelen.’

Toekomstgericht opleiden
Albeda zorgcontract ondersteunt (zorg)organisaties en zorgprofessionals bij hun
professionele ontwikkeling. Dit doen we het liefst samen en in afstemming met elkaar.
Ons uitgangspunt hierbij is inspirerend en praktijkrelevant onderwijs. Met behulp van onze
bevlogen en enthousiaste trainers en docenten delen we onze actuele kennis en ervaring
over het vakgebied. Ook spelen we in op innovatieve vaardigheden, naast ons aanbod van
zorggerelateerde opleidingen & trainingen.
Albeda zorgcontract is er voor iedereen die zich wil (blijven) ontwikkelen. Wij leiden
toekomstgericht op samen met de Albeda Academie. Een leven lang ontwikkelen is bij ons
vanzelfsprekend! We bieden wendbaar en flexibel onderwijs, met individuele leerroutes.
Via beroepsopleidingen, scholingen en tot op de persoon toegespitste incompany
trainingen. Altijd passend bij jouw leerwensen. Ook denken we graag mee over diverse
ontwikkelvraagstukken; persoonlijk of organisatiegericht. Als wij het nog niet in ons aanbod
hebben opgenomen, dan ontwikkelen we het graag in afstemming met en voor jou.

Samen met jou geeft
Albeda zorgcontract
vorm aan een leven
lang ontwikkelen
Zo blijf je leren op een manier die echt
bij jou past. We zijn continu bezig om ons
aanbod te vernieuwen. Hierbij spelen we
in op de vraag vanuit de markt en
ontwikkelen we ook volledige maatwerkprogramma’s.
Kortom: Albeda zorgcontract is een bron
van kennis en expertise en faciliteert
jouw persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling op innovatieve wijze.
Samen jouw talent uitbreiden en
ontwikkelen is het doel. Dus heb je behoefte
aan advies, wij staan voor je klaar.

Ervaring van een van
onze studenten:

‘Er was veel aandacht
voor iedereen. De
situaties die je zelf
tegenkomt in de
praktijk worden tijdens
de scholing besproken.
Zodat je van elkaar
leert en tips direct weer
toe kan toepassen in de
praktijk. Zo onthoud ik
ook beter wat ik
heb geleerd.’

Albeda zorgcontract
in de praktijk
We bieden een gevarieerd aanbod
waarmee we maximaal aansluiten op de
verschillende ontwikkelbehoeften van
(zorg)professionals. Zo zijn er specifieke
trainingen om in korte tijd kennis te maken
met een bepaalde expertise en zijn er
langer lopende opleidingen voor
verdieping en specialisatie.
Een deel van ons aanbod heeft een
branche-erkenning of een mbo-certificaat.
Daarnaast bieden we begeleiding,
coaching, supervisie, teamontwikkeling,
organisatieadvies en 21st century
skills-trainingen aan.

Ervaring van een van
onze studenten:

‘Ik heb een fijne les
gehad en het
vertrouwen dat de
docenten in ons
hadden was prettig.
Er werden voldoende
handvatten gegeven
om gesprekken met
ons management te
hebben.’

Onderwijs op maat

Advies & coaching

Bij het opzetten van onderwijs op maat
staat jouw vraag, of die van je organisatie
altijd centraal. In het samenstellen van een
traject gaan we uit van de voorkennis van
jouw medewerkers, zodat de gewenste
einddoelen succesvol behaald worden.
Dit traject kan incompany gegeven worden
of op een locatie van Albeda. Vervolgens
stellen we het traject geheel af op de
wensen van jouw organisatie. We komen
hiervoor graag naar jouw organisatie om
dit van tevoren goed door te spreken, een
planning te maken en de juiste middelen
te kiezen. Voor een succesvolle afronding
word jij als deelnemer/deelnemende
organisatie begeleid door onze
professionele en gemotiveerde
trainers tijdens het traject.

Albeda zorgcontract is voor vele zorgorganisaties de opleidingspartner. Naast
het ontwikkelen en organiseren van diverse
trainingen & opleidingen, bieden wij
passende coachingstrajecten. We bieden
hierin supervisie, intervisie, advies op
gebied van teamontwikkeling en andere
ontwikkelvraagstukken aan. Op teamniveau en individueel.
Onze ervaren en gecertificeerde coaches
staan klaar om met jou in gesprek te gaan.
We komen graag bij je langs voor een
vrijblijvend adviesgesprek. Aan dit advies
en het samenstellen van een offerte op
maat zijn geen kosten verbonden.

