
Trainingen en opleidingen voor
•  Ouders  •  Kerkenwerkers

•  Bedrijven  •  Instellingen  •  Scholen

Hoornbeeck Connect: 
praktische trainingen 

en opleidingen

Amersfoort
Utrechtseweg 230, 3818 ET
T 033 468 08 08  •  info@hoornbeeck.nl 

Apeldoorn
Musschenbroekstraat 11, 7316 JD
T 055 538 45 50  •  apeldoorn@hoornbeeck.nl

Goes
Van Dusseldorpstraat 45, 4461 LT
T 0113 21 42 78  •  goes@hoornbeeck.nl

Kampen
Willem Hendrik Zwartallee 1, 8265 TZ
T 038 333 64 87  •  kampen@hoornbeeck.nl

Rotterdam
Carnissesingel 210, 3084 NA
T 010 293 78 77  •  rotterdam@hoornbeeck.nl

Ook voor scholen biedt Hoornbeeck Connect 
de nodige opleidingen. Zo is er een specifieke 
conciërgetraining. Ook bieden we trainingen 
rond de thema’s weerbaarheid, sociale 
vaardigheden en teamontwikkeling voor 
medewerkers van scholen.   

Onderwijs 
voor scholen

Versterk uw kennis,
verbeter uw vaardigheden

Hoornbeeck Connect is het trainings- en 
opleidingencentrum van het Hoornbeeck 
College. Hier kunnen ouders, kerkenwerkers,
bedrijven en scholen diverse opleidingen en
trainingen volgen. Ze worden gegeven door
ervaren, gecertificeerde trainers die de juiste mix
van theorie en praktijk aanbieden. De opleidingen
en trainingen zijn resultaatgericht, versterken uw 
kennis en verbeteren uw vaardigheden. 
Kijk voor meer informatie op 
www.hoornbeeckconnect.nl

Trainingscentrum van het Hoornbeeck College
www.hoornbeeckconnect.nl



Er komt veel op ouders af in onze tijd. Hoorn-
beeck Connect wil ouders ondersteunen met 
praktische trainingen, bijvoorbeeld over het 
omgaan met jongeren. De trainingen staan 
onder leiding van ervaren deskundigen die 
de theorie én praktijk van de omgang met 
jeugdigen kennen. Er zijn ook trainingen 
op het gebied van sociale vaardigheden en 
individuele coaching.

Kerkenwerkers weten als geen ander dat er 
van alle kanten aan jongeren van 16+ wordt 
getrokken. Hoe moet je daar als ambtsdrager 
mee omgaan? Hoornbeeck Connect heeft 
onder meer een cursus over het omgaan met 
deze kwetsbare groep jongeren. Er is ook een 
training over het geven van cathechese.

Ondersteuning 
voor ouders Kennis voor 

kerkenwerkers Voor bedrijven en instellingen die de kennis 
en vaardigheden van medewerkers willen 
verbeteren biedt Hoornbeeck Connect  
diverse trainingen. Bijvoorbeeld een op-
leiding Nima, dé basis voor commercieel 
succes. Daarnaast zijn er opleidingen voor 
gespreksvaardigheden, weerbaarheid en 
sociale vaardigheden, trainingen verplaat-
singstechnieken en EHBO. Teams komen 
verder met een training teamontwikkeling.

Meld je aan! Bijvoorbeeld voor de training 
verpleegtechnische vaardigheden

Trainingen voor 
bedrijven en 
instellingen
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Hoornbeeck Connect is het trainings- en 
opleidingencentrum van het Hoornbeeck 
College. Hier kunnen ouders, kerkenwerkers,
bedrijven en scholen diverse opleidingen en
trainingen volgen. Ze worden gegeven door
ervaren, gecertificeerde trainers die de juiste mix
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Er komt veel op ouders af in onze tijd. Hoorn-
beeck Connect wil ouders ondersteunen met 
praktische trainingen, bijvoorbeeld over het 
omgaan met jongeren. De trainingen staan 
onder leiding van ervaren deskundigen die 
de theorie én praktijk van de omgang met 
jeugdigen kennen. Er zijn ook trainingen 
op het gebied van sociale vaardigheden en 
individuele coaching.

Kerkenwerkers weten als geen ander dat er 
van alle kanten aan jongeren van 16+ wordt 
getrokken. Hoe moet je daar als ambtsdrager 
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verder met een training teamontwikkeling.

Meld je aan! Bijvoorbeeld voor de training 
verpleegtechnische vaardigheden

Trainingen voor 
bedrijven en 
instellingen
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Trainingen en opleidingen voor
• Ouders  •  Kerkenwerkers

• Bedrijven  •  Instellingen  •  Scholen

Hoornbeeck Connect: 
praktische trainingen 

en opleidingen

Amersfoort
Utrechtseweg 230, 3818 ET
T 085 483 8000 • info@hoornbeeck.nl

Apeldoorn
Musschenbroekstraat 11, 7316 JD
T 085 483 8001 • apeldoorn@hoornbeeck.nl

Goes
Van Dusseldorpstraat 45, 4461 LT
T 085 483 8002 • goes@hoornbeeck.nl

Gouda
Rijsselseweg 1, 2803 PZ
T 085 483 8003 • gouda@hoornbeeck.nl

Kampen
Willem Hendrik Zwartallee 1, 8265 TZ
T 085 483 8004 • kampen@hoornbeeck.nl

Rotterdam
Carnissesingel 210, 3084 NA
T 085 483 8005 • rotterdam@hoornbeeck.nl

Ook voor scholen biedt Hoornbeeck Connect 
de nodige opleidingen. Zo is er een specifieke 
conciërgetraining. Ook bieden we trainingen 
rond de thema’s weerbaarheid, sociale 
vaardigheden en teamontwikkeling voor 
medewerkers van scholen.   

Onderwijs 
voor scholen

Versterk uw kennis,
verbeter uw vaardigheden

Hoornbeeck Connect is het trainings- en 
opleidingencentrum van het Hoornbeeck 
College. Hier kunnen ouders, kerkenwerkers,
bedrijven en scholen diverse opleidingen en
trainingen volgen. Ze worden gegeven door
ervaren, gecertificeerde trainers die de juiste mix
van theorie en praktijk aanbieden. De opleidingen
en trainingen zijn resultaatgericht, versterken uw 
kennis en verbeteren uw vaardigheden. 
Kijk voor meer informatie op 
www.hoornbeeckconnect.nl

Trainingscentrum van het Hoornbeeck College
www.hoornbeeckconnect.nl




