Zorg jij voor
onze cliënten?

Dan zorgen wij
voor jou!

Breed basisjaar zorg en welzijn
mbo-opleiding in de Hoeksche Waard
Werken en leren in de praktijk

Zes verschillende zorgorganisaties
Kennismaken met drie werkvelden

Direct leren in de praktijk

Keuze maken

kennismaken met meerdere werkvelden en organisaties? Dan is het brede

bol-opleiding die Zorgcampus HW en Albeda

Ben je geïnteresseerd in de sector zorg en welzijn? Wil je tijdens je opleiding
basisjaar zorg en welzijn dat Zorgcampus HW en Albeda Zorgcollege

samen ontwikkelen echt iets voor jou! Via werkplekleren maak je kennis

met meerdere werkvelden en kanten van zorg en welzijn. Hierbij staat het
beroep centraal.

Het brede basisjaar is een erkende

Zorgcollege samen ontwikkeld hebben. Aan

het einde van het eerste basisjaar volgt een

studieadvies voor één van de drie opleidingen:
Verzorgende-IG, Maatschappelijke zorg of

Mbo-verpleegkundige. Je kunt je opleiding
vervolgen als bol-student, maar in het

tweede jaar kun je ook kiezen voor een bbl-

Werkplekleren

In het eerste studiejaar ga je vrijwel

overeenkomst. Na het basisjaar duurt de opleiding Mbo-verpleegkundige
nog drie jaar en de overige opleidingen nog twee jaar.

direct leren in de praktijk en wissel
je drie keer van praktijkplaats.

Hierdoor kom je in aanraking met

Meer informatie en aanmelden

zorg, verzorging (ouderenzorg)

open dagen van Albeda Zorgcollege.

(woonbegeleiding en dagbesteding voor ouderen en mensen met een

Via de website van Zorgcampus HW kun je een

Naast het praktijkonderwijs krijg je twee dagen per week les op een locatie

op één van onze zorglocaties. We bekijken dan

Zorgcollege geven daar les aan de hand van beroepssituaties. Ook worden

aanmelding voor je.

het vakgebied van verpleegkundige
en maatschappelijk zorg

Neem contact met ons op, scan de QR code of bezoek één van de

(verstandelijke) beperking) en oriënteer je op wat je zelf wilt en kunt.

afspraak maken voor een kennismakingsgesprek

van Zorgcampus HW in de Hoeksche Waard. De docenten van Albeda

samen of de opleiding bij je past en regelen de

er gastcolleges door experts uit het werkveld gegeven. Daarnaast volg je
één dag in de week algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen,
burgerschap, de keuzedelen en studieloopbaanbegeleiding bij Albeda
Zorgcollege in Rotterdam.

Zorgcampus HW

In Zorgcampus HW werken zes zorgorganisaties in de Hoeksche Waard

samen om jou een afwisselende en leerzame werk-, leerwerk- of stageplek
te bieden. Van thuiszorg, verpleeghuiszorg tot gehandicaptenzorg en van

sociaal maatschappelijk werk, dagbesteding tot specialistische teams en
palliatieve zorg. Bij ons is er altijd wel een plek die bij jou past. Ook geven

we je de ruimte om te blijven groeien in je werk. We organiseren workshops,
klinische lessen en korte snuffelstages bij andere teams of organisaties.

www.zorgcampushw.nl
contact@zorgcampushw.nl
085-7829551

