
MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Meer informatie over de wereld van 
Gezondheidszorg vind je via onze website. 
Voor al je vragen over opleidingen, studie-
keuze en alles wat daarmee te maken 
heeft, kun je terecht bij het Studie Info 
Punt. Kijk op www.albeda.nl/stip voor de 
contactgegevens en openingstijden.

Wil je je direct aanmelden voor een 
opleiding? Ga op onze website naar 
de opleiding van je keuze en klik op 
‘aanmelden’. Na je aanmelding volgt de 
intakeprocedure en bekijken we samen 
of de opleiding bij je past.

ONZE OPLEIDINGEN
VERZORGING

NIVEAU OPLEIDING LEERWEG LOCATIE

2 Dienstverlening – Zorg en Welzijn bol 2,3,4,5,7,8

2 Dienstverlening – Zorg en Welzijn bbl 5

3 Verzorgende-IG bol/bbl 4,5

3 Verzorgende-IG / Maatschappelijke Zorg bol/bbl 3,5

VERPLEGING

NIVEAU OPLEIDING LEERWEG LOCATIE

4 MBO-Verpleegkundige bol/bbl 1,4,5

ASSISTENTEN

NIVEAU OPLEIDING LEERWEG LOCATIE

4 Apothekersassistent bol/bbl 5

4 Doktersassistent bol/bbl 5

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

NIVEAU OPLEIDING LEERWEG LOCATIE

2 Dienstverlening – Zorg en Welzijn bol/bbl1 2,3,4,5,7,8

3 Begeleider Gehandicaptenzorg bol/bbl1 3,4,5,6,7,8

3 Begeleider Specifi eke Doelgroepen bol/bbl1 3,4,5,6,7,8

3 Verzorgende-IG / Maatschappelijke Zorg bol/bbl 3,5

4 Agogisch Medewerker GGZ bol/bbl 5

4 Thuisbegeleider bol/bbl2 4,5

4 Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg bol/bbl1 3,4,5,6,7,8

4 Persoonlijk Begeleider Specifi eke Doelgroepen bol/bbl1 3,4,5,6,7,8

1 alleen op locatie 5 / 2 alleen op locatie 4

Aan de achterkant van deze folder zie je alle locaties waar je deze opleidingen kunt volgen.

1 Albrandswaardsedijk 74 Poortugaal
2 De Vloot 68  Maassluis
3 Koningin Julianaweg 55 Middelharnis
4 Prins Alexanderlaan 41 Rotterdam
5 Rosestraat 1101  Rotterdam
6 Slingeplein 8  Rotterdam
7 Thorbeckelaan 63  Spijkenisse
8 Buys Ballotlaan 25  Vlaardingen

Bezoek onze website!
WWW.ALBEDA.NL 
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Ben je het liefst praktisch bezig en houd je 
van afwisseling? Vind je het leuk om met 
mensen samen te werken? Heb je een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil je 
anderen graag helpen? Dan is een toekomst 
in de zorg echt iets voor jou! 
Een baan in de zorgsector staat voor 
afwisseling, veelzijdigheid en genoeg 
carrièremogelijkheden. In de zorg zie je 
meteen resultaat van je werk; omdat je 
mensen helpt. Binnen deze wereld bieden 
we je vier verschillende richtingen aan. 

VERZORGING 
Wil jij werken in een verpleeg- of 
verzorgingshuis, in de thuiszorg, de kraam-
zorg, de geestelijke gezondheidszorg of de 
gehandicaptenzorg? Kun jij goed luisteren, 
ben je dienstverlenend en geef je graag 
persoonlijke aandacht?
Houd je van afwisseling en verant-
woordelijkheid nemen? Dan is de wereld 
van de verzorging voor jou interessant. 

VERPLEGING 
Je bent sociaal, fl exibel en zelfstandig 
ingesteld en beschikt over een behoorlijke 
dosis verantwoordelijkheidsgevoel. Je kunt 
mensen op hun gemak stellen. Je bent 
vriendelijk, behulpzaam en je kunt goed 
luisteren. Werken in de verpleging betekent 
dat mensen vertrouwen op je zorg en inzet. 
Maak je ambities waar en start met een 
opleiding in de wereld van verpleging.

ASSISTENTEN
Heb je een groot verantwoordelijkheids-
gevoel, ben je ondernemend en hou je van 
afwisseling? Spreekt voorlichting geven, 
assisteren, praktisch bezig zijn en samen-
werken met mensen jou aan? Dan zijn de 
opleidingen doktersassistent of apothekers-
assistent echt iets voor jou! 

MAATSCHAPPELIJKE ZORG
Heb je belangstelling voor mensen en ben 
je dienstverlenend? Heb je oog voor 
mensen die het moeilijk hebben in onze 
maatschappij? In de wereld van Maat-
schappelijke Zorg ondersteun je mensen 
bij het zoveel mogelijk zelfstandig wonen, 
werken en leven. Vaak werk je met één 
doelgroep, zoals mensen met een handicap, 
jongeren, ouderen, verslaafden of mensen 
met een psychiatrisch ziektebeeld. Stap 
binnen in de wereld van Maatschappelijke 
Zorg en ontdek de mogelijkheden!

WELK NIVEAU?
Binnen de wereld van Gezondheidszorg 
volg je een opleiding op niveau 2, 3 of 4. 
De toelatingseisen zijn per opleiding ver-
schillend, net zoals de mogelijkheden voor 
een vervolgopleiding. Voor meer informatie 
bekijk je de opleiding van je keuze via onze 
website.

BOL OF BBL?
Je kunt bij een aantal opleidingen kiezen 
voor de beroepsopleidende leerweg (bol) 
of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 
Als je een bol-opleiding volgt, ga je een 
groot deel van de week naar school, doe je 
praktijkopdrachten en loop je stage. 
Bij een bbl-opleiding werk je vier dagen per 
week in een bedrijf en kom je één dag 
per week naar school. Je moet hiervoor een 
arbeidscontract hebben van minimaal 20 
uur per week.

NIEUWSGIERIG?
Kijk op onze website
www.albeda.nl/gezondheidszorg 
voor meer informatie, bezoek één 
van onze Open Dagen of kom 
een dagje meelopen of 
proefstuderen. 

“Ik ben er voor de studenten 
en dat weten ze. Als ze ergens 
mee worstelen, kunnen ze 
altijd bij me terecht.”

“Ik doe deze opleiding omdat ik iets voor 
mensen wil betekenen. Ik kan hier mezelf 
zijn en dat vind ik super belangrijk.”

COMBINATIE BOL & BBL 
Alleen bij de opleiding Verzorgende IG of 
MBO-Verpleegkundige kun je ook kiezen 
voor de combinatie bol & bbl. De eerste 
twee leerjaren volg je een bol-route en 
daarna stap je over naar een bbl-traject. 
Voor de start van je opleiding solliciteer je 
bij de zorginstelling van je keuze.

OPLEIDING IN HET KORT
De opleidingen bestaan uit een basisdeel, 
een profi eldeel en een aantal keuzedelen. 
Met keuzedelen kun je je opleiding ver-
breden, verdiepen en je richten op door-
stroommogelijkheden. Zo sluit je opleiding 
nog beter aan op de vraag vanuit de 
praktijk. Naast de beroepsgerichte lessen 
krijg je de vakken Nederlands, Engels, 
rekenen en loopbaan & burgerschap. 
Daarnaast ga je natuurlijk stage lopen. 

(INTERNATIONALE) STAGE/BPV
Als je een mbo-opleiding volgt, maakt 
beroepspraktijkvorming (stage) deel uit 
van de opleiding. Je kunt je stage lopen 
bij een bedrijf of instelling in Nederland. 
Ben je iets avontuurlijker ingesteld? Het 
Albeda College biedt je de mogelijkheid 
om je stage te lopen in het buitenland. 
Vanuit het Europees Fonds Erasmus Plus 
kun je in bepaalde gevallen een tegemoet-
koming krijgen in de kosten die je maakt 
voor een stage in het buitenland.

KANS OP EEN BAAN
Natuurlijk is het belangrijk dat je een 
opleiding kiest die bij je past. Toch is het 
ook verstandig om alvast te kijken hoe 
groot de kans op werk is na je opleiding. 
Kijk op www.s-bb.nl welke kansen er zijn.
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MAATSCHAPPELIJKE ZORG

NIVEAU OPLEIDING LEERWEG LOCATIE

2 Dienstverlening – Zorg en Welzijn bol/bbl1 2,3,4,5,7,8

3 Begeleider Gehandicaptenzorg bol/bbl1 3,4,5,6,7,8
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4 Thuisbegeleider bol/bbl2 4,5
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1 alleen op locatie 5 / 2 alleen op locatie 4

Aan de achterkant van deze folder zie je alle locaties waar je deze opleidingen kunt volgen.

1 Albrandswaardsedijk 74 Poortugaal
2 De Vloot 68  Maassluis
3 Koningin Julianaweg 55 Middelharnis
4 Prins Alexanderlaan 41 Rotterdam
5 Rosestraat 1101  Rotterdam
6 Slingeplein 8  Rotterdam
7 Thorbeckelaan 63  Spijkenisse
8 Buys Ballotlaan 25  Vlaardingen

Bezoek onze website!
WWW.ALBEDA.NL 
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