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KOM MET DE FI ETS!  
Vanwege de grote belangstelling voor onze Opleidingenmarkt  raden wij  u aan 

met  de fiets te komen. I ndien het  parkeerterrein rondom de school al bezet  is 

wil ik u verwij zen naar het  parkeerterrein tegenover  of bij  het  Vitesse 

terrein  

Wij  maken nu al vele jaren mee dat  er in de omgeving van het  

Bonhoeffercollege een zg. ‘verkeersinfarct ’ plaats vindt  vanwege de grote 

toest room van auto’s. 
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Tips, suggesties en spelregels  

 

Welkom  op de 43ste Opleidingenm arkt !  

Allereerst  wij zen wij  j ullie er op dat  alle voorlichters geheel belangeloos naar het  

Bonhoeffercollege kom en om  jullie te inform eren over allerlei opleidingen. Maak gebruik van 

deze m ogelij kheid. 

Zoals j ullie in het  rooster kunnen zien, bestaat  de voorlicht ing weer uit  een persoonlij ke 

voorlicht ing in de Aula ( "Aula "+  getal)  en groepsvoorlicht ing in een klaslokaal  

A, B, C + getal)  of in één van de kopruim tes op de eerste etage van de lesvleugels. De 

beroepenm arkt  begint  om  19.30 uur.   Het  einde is om  21.20 uur.  

Wij  geven jullie de volgende adviezen:   

• st reep de opleidingen waarover j e m eer wilt  weten aan;  

• aarzel niet  een lokaal binnen te gaan als er, behalve de voorlichter nog geen anderen 

aanwezig zij n. Anderen zullen je zeker volgen.  

• zorg er steeds voor -  al is het  m aar uit  beleefdheid -  t ij dig in het  voorlicht ingslokaal 

aanwezig te zijn (ook al ben je de eerste) .  Tussen elke ronde is 10 m inuten ruim te 

gehouden om  van lokaal te wisselen. 

• veel voorlichters hebben voorlicht ingsm ateriaal m eegenom en. Als j e hier  belangstelling 

voor hebt , vraag dan aan de bet rokken voorlichter of j e een folder of brochure m ag 

m eenem en. 

• t ip :  de eerste rondes zijn vaak druk bezet . Ronde 3 is vaak veel rust iger zodat  j e ook 

vragen kunt  stellen 

 

Enkele suggest ies voor de vragen die je kunt  stellen:  

 

• Welke vooropleiding heb je nodig en welke sector /  welk profiel? 

• Welke aanvullende eisen worden er gesteld om  geplaatst  te worden, bij voorbeeld t .a.v.  

de vakken? 

• Hoe groot  is de kans om  geplaatst  te worden en op de vervolgopleiding te slagen? 

• Als j e geplaatst  bent  en je zakt  voor j e einddiplom a (M, H, V) ,  m oet  j e j e dan volgend 

jaar opnieuw inschrij ven? 

• Wat  is de inhoud van de opleiding? 

• Welke studiericht ingen bestaan er op de opleiding? 

• Wat  kun je m et  dat  diplom a doen en/ of worden? 

• Zijn er na deze opleiding nog vervolgopleidingen? 

 

 

 
             

            RONDE:  

  1 19.30 -  20.00 uur 

  2 20.10 -  20.40 uur  

  3 20.50 -  21.20 uur 

 

 

 BETEKENIS AFKORTINGEN: 

 
 Aula-2 = Voorlichting in aula, tafel 2 
 A ,B of C+ nummer = Voorlichting in gang A,B of C + lokaal nummer  

 M =einddiploma mavo (VMBO-TL) of overgangsbewijs naar HAVO-4 
 H  = einddiploma HAVO 
 V  = einddiploma VWO 
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Voorwoord 

Welkom  op de voorlicht ingsavond van onze 4 3 ste ople idingenm arkt .  Wij  wensen jullie een 

goede en inform at ieve avond toe.  

 

I n dit  program m aboekj e t ref j e de volgende inform at ie aan:  

Rooster:  Hier t ref j e het  overzicht  aan van de door ons uitgenodigde opleidingen. Het  is 

verstandig om  het  rooster van deze avond van te voren goed door t e lezen zodat  j e weet  

welke voorlicht ingsrondes interessant  voor j e zij n. Bepaal van te voren hoe j e elke ronde in 

wilt  vullen en beperk je nu eens niet  tot  de algem een bekende opleidingen. Op de 

plat tegronden van de aula en die van de school achter in dit  boekj e kun je vast  het  

rondenum m er van de gewenste voorlicht ing noteren. 

I nform at ie:  Je vindt  na het  rooster een korte beschrij ving van een aantal m inder  bekende 

opleidingen.Bekende opleidingen als verpleegkunde, psychologie e.d. staan er daarom  niet  bij .   

Deze inform at ie kan je helpen een beeld te vorm en van de opleiding en je te helpen bij  het  

bedenken van vragen die je zou willen stellen. 

 

Onderaan elke bladzijde staan de rondet ij den èn een verklaring van de gebruikte afkort ingen 

verm eld. Elke voorlichter is vanaf 19.30 uur aanwezig:   

-  in een Lokaal (A, B of C+ GETAL)  voor de klassikale voorlicht ing (zie plat tegrond achterin)   

-  in één van de Kopruim tes op de eerste etage de de lesvleugels (kop-A, -B of –C)  voor de 

klassikale voorlicht ing  

-  in de Aula  (Aula + GETAL)  voor een persoonlij k gesprek. Het  getal achter Aula  bet reft  het  

num m er van de tafel waar de voorlichter zich bevindt  (zie ook de plat tegrond van de aula) . 

Zoek je bij voorbeeld in de aula de voorlichter van de VU dan kun je hem  vinden aan tafel no.1 

(Aula-1) . Zoek je de voorlichter van bouwkunde, dan kun je hem  vinden in lokaal C-104.  Zorg 

dat  j e bij  de klassikale rondes op t ij d in het  lokaal aanwezig bent . 

Let  op:  bij  som m ige vervolgopleidingen verschilt  het  program m a per ronde. Kij k daarvoor goed 

in het  rooster. 

Het  kan voorkom en dat  een voorlichter op het  laatste m om ent  m oet  afzeggen om  dat  hij  of zij  

onverhoopt  verhinderd is. Let  op de m ededelingen bij  de ingang. Wij  aanvaarden geen 

verantwoordelij kheid voor ongem ak ontstaan door het  afwezig zij n van één of m eerdere 

voorlichters. 

Aan het  einde van iedere voorlicht ingsronde wordt  een kort  belsignaal gegeven. Bij  aanvang 

van de ronde gaat  een lang belsignaal. Als dat  signaal is geweest  word je niet  m eer toegelaten 

tot  de klassikale voorlicht ingsrondes en dien je te wachten tot  de volgende ronde begint . 

Tips. Achterin het  program m aboekje t ref j e t ips en suggest ies aan. 

 

 

Veel plezier en succes, 

De decanen  

 

 

SCHOOLDEKANAAT: 

Bonhoeffercollege:   Anja Karten 

Joyce van der Sluis 

Laurent  Sikkens  

Ben Sm its 

 

Jac. P. Thij ssecollege:  Miranda Bult    

Sandra Derksen  

Wendy van der Laan 
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1.Algem ene inform at ie 
 

Opleidingsinst ituut  

Onderwerp 

Rondenum m er 1 23  

 Voorlichter(s)  

D
ip

lo
m

a
 

Bonhoeffercollege  

Overstap HAVO ->  Atheneum   

  

B-006 B-006 B-006 

Mw. B. Paro  

H 

Bonhoeffercollege  

Overstap  MAVO 4 ->  HAVO 4 (uitsluitend 

Bonhoeffercollege)   

  

A-012 A-012 A-012  

dhr J. Maréchal 

  

M 

I nto Study exchange 

highschool 

Aula-16 Aula-16 Aula-

16  

 

H/ V 

I NTO Study   exchange .  

Wij  organiseren uitwisselingen voor m iddelbare scholieren. Veel van onze studenten zij n 

klaar m et  hun exam ens en voordat  ze gaan beginnen aan hun vervolgopleiding gaan ze 

graag even een periode naar het  buitenland om  zich even te oriënteren op hun toekom st . 

Wij , oud deelnem ers van INTO, vertellen je graag m eer over onze ervaringen!  

UvA 

Algem ene inform at ie over studeren aan de UvA 

Aula-7 Aula-7 Aula-7  

 

  V 

Vrije  Universiteit  

Algem ene inform at ie over studeren aan de VU  

Aula-1 Aula-1 Aula-1  

  

V 

  I nholland 

  Algem ene inform at ie 

Aula-10 Aula-10 Aula-

10  

Mw. J.  van Lieshout  

H 
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Hogeschool van Am sterdam  

Algem ene opleidingen Hogeschool van Am sterdam  

Aula 4 Aula 4 

Aula 4 

H 

             

            RONDE:  

  1 19.30 -  20.00 uur 

  2 20.10 -  20.40 uur  

  3 20.50 -  21.20 uur 

   

 

 BETEKENIS AFKORTINGEN: 

 Aula-2 = Voorlichting in aula, tafel 2 
 A ,B of C+ nummer = Voorlichting in gang A,B of C + lokaal nummer  

 M =einddiploma mavo (VMBO-TL) of overgangsbewijs naar HAVO-4 
 H  = einddiploma HAVO 
 V  = einddiploma VWO 
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2.Universiteit  
 

Door de studievoorlichters wordt  algem ene inform at ie over de studie bij  het  WO gegeven;  aan 

de orde kom en:  studeren aan een universiteit , de bachelor – m aster st ructuur, het  wonen op 

kam ers en andere belangrij ke zaken voor de aankom ende student . Voor inlicht ingen over 

afzonderlij ke studies kun je bij  de desbet reffende voorlichters terecht .   

I n het  algem een nodigen wij  een beperkt  aantal voorlichters uit  van de diverse 

studiericht ingen;  dit  om dat  de universiteiten zeer goede en inst ruct ieve voorlicht ingsdagen 

organiseren waar alle faculteiten en subfaculteiten goed aan bod kom en. 

Opleidingsinst ituut  

 
 

Rondenum m er 

1 2 3 

   

D
ip

lo
m

a
 

Vrije  Universiteit : Psychologie  

Psychologie  

 

A-110 A-110 

A-110  

   

V 

VU: Fac. der Bew egingsw etenschappen  

Bij  deze opleiding staat  het  m enselij k bewegen  

(sport ,  arbeid, revalidat ie)  cent raal  

B-121 B-121  

B-121  

 

V 

Bewegingswetenschappen (VU)   

Je bestudeert  het  m enselij k lichaam  vanuit  verschillende invalshoeken. Afhankelij k 

daarvan doe j e dit  m et  behulp van natuurwetenschappelij ke, m edisch-biologische, 

gedragswetenschappelij ke en sociaal-wetenschappelij ke m ethoden van onderzoek. Je 

leert  een onderzoek opzet ten en hoe je rapportages over onderzoek m oet  schrij ven en 

beoordelen. 

 

VU /  Fac. Aard-  en levensw etenschappen  

Aardwetenschappen:  geologie, fys. geografie  

aarde en econom ie  

Aula-2 Aula-2 

Aula-2  

 

 

V 

Aardwetenschappen (VU)   

Je bestudeert  hoe de aarde “werkt ”  j e kom t  alles te weten over gebergten en 

gesteenten, over fossielen en m ineralen, over ij skappen, r ivieren en de oceaan. Je gaat  

begrij pen hoe al deze onderwerpen m et  elkaar te m aken hebben. De studie gaat  ook in 

op de invloed die de aarde op de m aatschappij  heeft .   
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Vrije  Universiteit ,  com m unicat iew etenschap   A-121 A-121  

A-121  

  

V 

In de opleiding Communicatiewetenschap bestudeer je niet alleen de nieuwste ontwikkelingen op 
communicatie- en mediagebied, je kijkt ook naar psychologische effecten en maatschappelijke 
consequenties. Worden we daadwerkelijk agressiever van gewelddadige videogames? En hoe 
ontstaat online pestgedrag? Wordt het debat gepolariseerd door twitterende politici als Trump en 
Wilders? Topdocenten en vooraanstaande wetenschappers leren je op kritische wijze naar 
maatschappelijke communicatievraagstukken kijken. 

Am sterdam  University College 

 

 C-016 C-016 

 C-016  

AUC offers a liberal arts and sciences program m e leading to a joint  Bachelor degree from  

the UvA and VU. Students are living and studying together on an internat ional cam pus 

located in Am sterdam  Science Park. The program m e is English- taught , sm all- scale and 

select ive, with a m axim um  of 300 students adm it ted each year based on their academ ic 

perform ance and m ot ivat ion. Students m ajor in the sciences, social sciences or 

hum anit ies, and further specialise in a field of their choice. All AUC students also 

undertake a com m unity service project  or an internship, and AUC offers a wide range of 

study abroad opportunit ies.  

VU Am sterdam  

Hum an Health and Life Science  

H2LS 

Kop-C Kop-C 

Kop-C  

 

 

V 

Heb j e interesse in gezondheid, m ens-  en/ of levenswetenschappen? Maar weet  j e nog 

niet  precies welke opleiding je wilt  doen? In deze voorlicht ingsronde kr ijg j e inform at ie 

over opleidingen van de VU die iets m et  gezondheid, m ens en/ of leven te m aken 

hebben:   Biom edische wetenschappen, Farm aceut ische wetenschappen, Gezondheid & 

Leven, Gezondheidswetenschappen en Medische natuurwetenschappen 

VU Am sterdam  ( MDKA)  

Media, Kunst , Design en Architectuur 

A-106 A-106 

A-106  

V 

Je wordt  academ isch opgeleid tot  expert  in visuele en m ateriële cultuur m et  een open oog 

voor interdisciplinariteit . Begrip van hoe beelden, gebouwen, m edia en objecten zich 

hebben ontwikkeld als com m unicat iem iddel, om  kennis door t e geven, ideeën uit  te drukken 

of krit iek te leveren, is belangrij k om  onze com plexe hedendaagse werd te verklaren en 

daar als deskundige act ief aan bij  te dragen.  
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Opleidingsinst ituut   

 

 

Rondenum m er  

1 2 

  3  

 Voorlichter(s)  D
ip

lo
m

a
 

UvA /  Com m unicat iew etenschappen 

 

B-112 B-112  

B-112  

 

V 

Com m unicat iewetenschappen (UvA)    

Bij  Com m unicat iewetenschap bestudeer j e m edia (kranten, radio, t elevisie en internet ) , 

de effecten van m ediagebruik op m ens en sam enleving én hoe bedrij ven om gaan m et  

com m unicat ie.  

UvA / Faculteit  Econom ie en Bedr ij fskunde  

R. 1 :  Econom ics and Business Econom ics 

R. 2 en 3:  Business Adm inist rat ion (Bedrij fskunde)   

Kop-B Kop-B 

Kop-B  

 

V 

Econom ics and Business Econom ics (econom ie en bedrij fseconom ie)  

Maatschappelij ke vraagstukken vanuit  m icro-  en m acro-econom ie analyseren. Econom ie en 

m enselij k gedrag staan cent raal. Waarom  m aken individuen/ bedrij ven/ overheden bepaalde  

keuzes? Je kij kt  naar financiering, organisat iem odellen en account ing. Een goede wiskunde  

basis is belangrij k. 

Business Adm inist rat ion (bedrij fskunde)  

Je leert  op verschillende m anieren naar organisatorische en bestuurlij ke vraagstukken te  

kij ken (econom isch, psychologisch, sociologisch) . Het  accent  ligt  op onderwerpen zoals het   

inrichten van een organisat ie, hum an resource m anagem ent , m arket ing, 

inform at iem anagem ent  en innovat iem anagem ent . 

  

UvA /  Fac. der Natuurw et . w iskunde &  inform at ica  

Studie Natuur-  en Sterrenkunde  

 

C-011  

C-011 

C-011  

V 

Natuur en Sterrenkunde (UvA)   

De belangstelling van natuur-  en sterrenkundigen st rekt  zich uit  van heel kleine deelt j es, 

zoals atom en en quarks, tot  de allergrootste st ructuren, zoals m elkwegstelsels en het  

heelal. Natuurkundigen doen experim enten op de grens van wat  m ogelij k is en 

ontwikkelen theorieën en wiskundige m odellen om  deze experim enten te begrij pen. 

UvA/ Kunstm at ige intelligent ie                                              

  

  

B-119     

B-119                    

B-119                    

V 

Bij  Kunstm at ige Intelligent ie leer j e om  program m a’s en system en te ontwikkelen, die 

m ensen ondersteunen bij  het  nem en van beslissingen of het  zelfstandig uitvoeren van 

taken waar intelligent ie voor nodig is. Voorbeelden zij n vertaalprogram m a’s, program m a’s 

in spraakherkenning, software van spellen die zelfstandig denken, program m a’s die 

artsen, j uristen of andere expers ondersteunen. 
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Opleidingsinst ituut      

Rondenum m er  

1 2 3  

  

D
ip

lo
m

a
 

Universiteit  Le iden /  Faculte it  Rechten  

WO Rechten  

  

B-106  

B-106  

B-106 

V 

Het  recht  probeert  door m iddel van regels en afspraken orde aan te brengen in de 

m aatschappij . Deze regels kunnen gaan over relat ies tussen individuen, tussen de staat  

en de burger,  of tussen staten. Om dat  de m aatschappij  steeds verandert , verandert  het  

recht  m ee. Een jurist  specialiseert  zich in een van de vele rechtsgebieden. I n Leiden kun 

je in de m aster voor veel specialisat ies kiezen, zoals Burgerlij k recht , Arbeidsrecht  of 

I nternat ionaal recht . Hierdoor heb je brede carriërekansen in veel verschillende sectoren 

van de m aatschappij . 

  

TU Delft  

I nform at ie over alle ingenieursopleidingen  

aan de Techn. Univ.Delft   

Aula-3 

Aula-3 

Aula-3    

V 

TU Delft / Lucht  - en Ruim tevaart techniek  

Fac. of Aerospace Engineering  

  

B-104  

B-104  

B-104  

V 

Lucht -  en Ruim tevaart t echniek   

Een werktuigbouwkundige opleiding die zich gespecialiseerd heeft  op het  terrein van 

vliegtuigen, raket ten en satellieten. Je leert  diverse technische disciplines beheersen en 

daarnaast  ook bedrij fskunde en systeem kunde. 

TU Delft  /  I ndustr iee l Ontw erpen  

I ndust r ieel Ontwerpen  

  

B-113 B-113  

B-113  

  

  

V 

Indust r ieel Ontwerpen 

Als indust r ieel ontwerper vorm  je een belangrij ke link tussen bedrij ven, technologie en 

m ensen. 

Een enkelband die at leten helpt  om  verzwikking te voorkom en, een paraplu die de 

sterkste wind weerstaat , gem eenschappelij ke cent ra voor sloppenwij ken in I ndia, 

spellet j es die m ensen m et  dem ent ie helpen:  dit  zij n slechts een paar van de producten die 

zij n ontworpen door de indust r ieel ontwerpers van TU Delft .  

I ndust r ieel ontwerpers weten wat  m ensen nu willen en wat  ze de kom ende jaren m ogelij k 

nodig hebben en verlangen. Ontwerpen voor de toekom st !  

Opleidingsinst ituut  
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Rondenum m er  

1 2 

  3  

 Voorlichter(s)  

D
ip

lo
m

a
 

W ageningen University  

19 opleidingen op het  gebied van econom ie en m aatschappij , 

gezondheid, technologie, natuur en om geving, dieren en 

planten  

Aula-11 Aula-11  

Aula-11 

   

V 

W ageningen University 

Ronde 1+ 3:  Voeding +  Gezondheid  

Ronde 2:  Bedrij fs +  consum entenwetenschappen 

B-114 B-114  

B-114  

 

  

V 

Voeding +  Gezondheid  

Voeding en gezondheid hebben veel m et  elkaar te m aken. Voedingskundigen willen de 

gezondheid van m ensen handhaven of verbeteren door m iddel van gezonde voeding. Bij  

deze opleiding kom en alle aspecten van de voeding van m ensen aan de orde:  de keuze 

van het  voedsel, de m anier waarop we het  nut t igen, de verwerking van het  voedsel door 

het  lichaam  en het  effect  van voeding op de gezondheid. 

Bedrij fs -en consum entenwetenschappen  

I n de studie Bedrij fs-  en  consum entenwetenschappen staat  het  spanningsveld tussen 

producent  en consum ent  cent raal. Bedrij ven willen winst  m aken en over leven op de lange 

term ijn. Consum enten willen iedere dag producten m et  een goede prijs-

kwaliteitverhouding. Consum enten en producenten hebben elkaar nodig, m aar lij ken som s 

tegengestelde belangen te hebben. Die wisselwerking bekij k j e t ij dens je opleiding vanuit  

verschillende invalshoeken. De consum ent  laat  zich steeds m oeilij ker ‘vangen’. Als 

consum ent  en producent  m eer van elkaars wensen, eisen en m ogelij kheden weten, 

bespaart  dat  veel geld voor beide part ij en. 

             

            RONDE:  

  1 19.30 -  20.00 uur 

  2 20.10 -  20.40 uur  

  3 20.50 -  21.20 uur 

   

 

 BETEKENIS AFKORTINGEN: 

 
 Aula-2 = Voorlichting in aula, tafel 2 
 A ,B of C+ nummer = Voorlichting in gang A,B of C + lokaal nummer  

 M =einddiploma mavo (VMBO-TL) of overgangsbewijs naar HAVO-4 
 H  = einddiploma HAVO 
 V  = einddiploma VWO 

 

  

Opleidingsinst ituut  
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Rondenum m er  

1 2 3 

    

  

D
ip

lo
m

a
 

TU Eindhoven 

R. 1:  Psychology & Technology +  Sustainable Innovat ion +  

Indust r ial Engineering 

R. 2 +  3:  Data Science +  Com puter science and Engineering +  

Applied Mathem at ics 

B-110 B-110  

B-110  

  

 

V 

Sustainable Innovat ion 

Je bestudeert  duurzam e innovat ies vanuit  de technische, econom ische en sociale 

wetenschappen. Je leert  vanuit  verschillende perspect ieven (o.a. de overheid, het  

bedrij fsleven)  een ontwerp m aken dat  gericht  is op een duurzam e sam enleving. Ook r icht  

de m ajor zich op het  invoeren van nieuwe duurzam e technologieën zoals 

energievoorziening en de gebouwde om geving. 

Psychology & Technology (uniek in Nederland)  

Je leert  hoe technologie van invloed is op m ensen en hoe je j e kennis van psychologie 

kunt  inzet ten om  techniek opt im aal te m aken voor de gebruikers. Zo kun je m et  j e kennis 

nieuwe toepassingen bedenken die aansluiten op de wensen van de gebruikers, zoals 

m ot iverende revalidat ietechnologie, sociale robots, of brein-com puter interfaces. 

Applied Mathem at ics 

Een pracht ige m ix van innovat ieve theorie en toegepaste wetenschap. Werken aan reële 

problem en, oplossingen bedenken 

TU Eindhoven 

Bouwkunde +  Indust r ial Design 

 

B-108 B-108  

B-108 

 

  

V 
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3. HBO en MBO 
 

A. AARDE EN MI LI EU 

Opleidingsinstituut 
Onderwerp 

Rondenummer 1 2 3  
 

Diploma 

Aeres Hogeschool 
Almere/Dronten/Wageningen 

Aeres Hogeschool heeft hbo opleidingen op het 
gebied van life sciences, internationale handel, 
voeding en dier. Speciaal voor natuurtalenten! 

 

Aula-12 Aula-12 Aula-12  

 

H 

Aeres Hogeschool 
Almere/Dronten/Wageningen 

Dierenstudies en International Food Business en 
European Food  Business 

A-119 A-119 A-119  H 

NG NT 
EM 

Heb jij een passie voor dieren? Wil je bijvoorbeeld aan het werk als manager in een dierenartspraktijk of 
als adviseur die dierziekten helpt voorkomen? Of ben je meer geïnteresseerd in paarden (Hippische 
bedrijfskunde). Wil je graag jouw kennis van dieren overbrengen op anderen? ( Docent en 
kennismanager paard of Docent en kennismanager recreatie- en gezelschapsdieren) 

 

 Een bedrijfskundige studie waarbij voedsel centraal staat (Food Business) Heb je belangstelling voor  
export, logistiek en marketing en lijkt het je leuk om op twee continenten (ook in Canada) te studeren 
(international Food Business).European Food Business: vermarkten van authentieke producten uit de 
streek (Europa) 

Wellantcollege MBO Aalsmeer 

 
  

Aula-13 Aula-13 Aula-13  

dhr. N. v.d. Poel 
 

M 

Dier en Zorg, Dierenartsassistent, Groothandel en Logistiek, Green Production, Flower Design. 

Clusiuscollege Alkmaar 

 
  

Aula-14 Aula-14 Aula-14  

dhr. J. Berghuis 
  

M 

Dierverzorging/veehouderij/paardenhouderij/voeding/foodhealth innovation/bloem&design/zorgbedrijf 
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B. HBO GEZONDHEI DSZORG /  MBO ZORG EN WELZI JN 

 

Opleidingsinst ituut  

Onderwerp 

Rondenum m er 1 2 3  

Voorlichters(s)  

Diploma 

Hogeschool I nholland Alkm aar /  

HBO- V  

Sektor gezondheidszorg  

HBO verpleegkundige/  incl duale variant   

C-012 C-012 C-012  

R. 1 +  3 

H 

Je leert  alles over de verzorging van zieke m ensen. Je leert  welke verpleegkundige 

handelingen worden uitgevoerd bij  verschillende doelgroepen zoals m ensen m et  een 

psychiat r ische ziekte of m et  verstandelij k beperking 

Noordw estZiekenhuis Alkm aar                    C-012   Sm b st reepje ertussen plaatsen  

prakt ijkopleiding OK   

Operat ieassistent  en Anesthesiem edewerker      R. 2 

Opleiding tot  operat ieassistent :  een driejarige inservice-opleiding (  HBO) . Een com binat ie 

van leren en werken. Je werkt  in een hecht  t eam  m et  chirurgen, anesthesiologen en 

anesthesiem edewerkers. Je bereid operat ies voor en je assisteert  de specialist  t ij dens de 

operat ie. 

Opleiding tot  anesthesiem edewerker:  sam en m et  de anesthesioloog ben je verantwoordelij k 

voor de juiste narcose (anesthesie)  t ijdens de operat ie en voor de juiste begeleiding van de 

pat iënt .  

 

Hogeschool van Am sterdam  ( HvA)  

R. 1 +  2 Fysiotherapie 

R. 3 Oefentherapie Cesar/ Oefentherapie 

Mensendieck 

C-121 C-121 C-121 

Mw. N. Kee-  van Huissteden 

H 

Een fysiotherapeut  m asseert ,  doet  oefeningen en werkt  m et  de nieuwste apparaten en 

technieken, alles om  z’n pat iënt  op de been te krij gen en te houden. 

 

De opleiding Oefentherapie Cesar (HvU Utrecht) en de opleiding Oefentherapie 
Mensendieck(HvA) leert een behandelplan op e stellen om klachten te verhelpen of 
verminderen. (bij afwijkingen of ziekten) tevens leer je mensen zich het juiste houdings- en 
bewegingsgedrag eigen te maken.  

 

  Hogeschool I nholland 

  Algem ene inform at ie 

Aula-10 Aula-10 Aula-10  

Mw. J.  van Lieshout  

H 
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Hogeschool I nholland  

 R.1 MBRT  

 R2+ R3 HBO Sport kunde  

C-010 C-010 C-010 

dhr. David Koopm an 

m w. M. Waardenburg 

H 

 MBRT 

De studie voor als j e geïnteresseerd bent  in techniek en het  leuk lij kt  om  m et  m ensen te 

werken. De opleiding Medisch Beeldvorm ende en Radiotherapeut ische Technieken leidt  op 

voor een param edisch- technisch beroep in de gezondheidszorg. I n j e werk onderzoek of 

behandel j e m ensen m et  behulp van st raling, m agnet ism e of geluidsgolven. 

   Sportkunde 

In de brede, prakt ij kger ichte bacheloropleiding Sportkunde staan bewegen en gezondheid 

cent raal. Je leert  diverse doelgroepen te begeleiden op het  gebied van bewegen en 

gezondheid. Voorbeelden:  hoe m ot iveer j e m ensen om  gezond te blij ven of t e worden? Hoe 

kun je iem and m et  een beperking laten sporten of hoe zorg je dat  m ensen op de werkvloer 

m eer gaan bewegen? 

 

I nfopunt  Zorg 

Zorg en welzij n  

Aula-6 Aula-6 Aula-6  

m w. R. van Wijgerden 

M 

Werken in Zorg en Welzijn is dynam isch, leerzaam  en zinvol werk. Er zij n volop kansen op 

werk in Zorg en Welzij n nu en in de toekom st . Bestaande beroepen veranderen en nieuwe 

ontstaan. I nfopunt  Zorg geeft  antwoorden op alle vragen die je hebt  over werken en leren 

in zorg en welzij n 

Nova College, sector ZW , 

 verpleging en verzorging (Ronde 1 en 2)  

laboratorium  Ronde 3 

 

B-017 B-017 B-017  

A. Koper en K. Bolten 

M 

 Als verpleegkundige ondersteun je m ensen die t ij delij k of langdurig niet  voor zichzelf 

kunnen zorgen. Daarnaast  voer j e onderdelen van een behandeling uit . Ook het  contact  

m et  andere zorgverleners en de fam ilie is een belangrij ke taak. 

 Als allround laborant  onderzoek je de eigenschappen van stoffen als levensm iddelen, 

cosm et ica, drinkwater of geneesm iddelen volgens vaste procedures. Bij  biologisch m ateriaal 

gaat  het  om  de bacteriën, schim m els en gisten. Van 'dood' m ateriaal -  grondstoffen, 

halffabrikaten en eindproducten -  onderzoek j e de chem ische, biologische en natuurkundige 

kenm erken. 

Nova College: sector zorg en w elzijn 

MBO haarverzorging 

MBO schoonheidsverzorging  

B-019 B-019 B-019  

Mw. K. Boer 

 

M 

Als schoonheidsspecialist  houd je j e vooral bezig m et  huidverzorging en huidverbetering:  

reinigen, verzorgen, m asseren, aanbrengen van m askers en m ake-up. Je geeft  adviezen 

over een goede huidverzorging en huidverbeter ing.  
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Nova College: Unit  CI OS 

CI OS Mbo sport  en bewegen  

  

B-013 B-013 B-013  

dhr. R. Lenaarts 

  

M 

Als sport -  en bewegingscoördinator:  sport , gezondheid en vrij e t ij d geef j e les in sport  en 

organiseer j e evenem enten gericht  op sport ,  gezondheid en vrij e t ij d. Dus niet  alleen 

sporten om  het  sporten, m aar ook sporten om  te herstellen van een ziekte of ongeval of 

sporten om  vrij e t ij d opt im aal te besteden. Je werkt  bij voorbeeld bij  fitnesscent ra, 

sport verenigingen, sport -  en gezondheidscent ra, in de bedrij fsfitness of als persoonlij k 

fitness en gezondheids coach. 

Regio College 

Welzij n:  Pedag.werker/ onderwij sassistent  /  

Sociaal Maatschappelij k Dienstverlener  

Begeleider, Sociaal Cultureel Werk 

B-012 B-012 B-012  

m w Hester Norbruis 

 

M 

Heb j e oog voor m ensen en talent  voor verzorging, ondersteuning en begeleiding? Dan kun 

je kiezen voor de welzijnssector. Of j e nu werkt  in de kinderopvang, gehandicapten-  en 

ouderenzorg, m aatschappelij ke dienstverlening of het  onderwij s;  het  zij n beroepen waarbij  

j e intensief contact  hebt  m et  m ensen en j e echt  iets voor iem and kunt  betekenen 
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C. TECHNI EK 

 

Opleidingsinst ituut  

Onderwerp 

Rondenum m er 1 2 3  

Voorlichters(s)  

Diploma 

HS I nholland Alkm aar Dom ein Techniek, 

Ontw erpen en I nform at ie  

R1:  Technische Bedrij fskunde  

R2+ 3:  Business IT & m anagem ent  ,  

Technische Inform at ica  

C-106 C-106 C-106  

dhr. Ronald Dij kers 

m w. I .  Christ iaanse 

H 

De taak van een technisch bedrij fskundige is het  bedenken van oplossingen voor 

bedrij fkundige problem en. Met  de technische achtergrond overziet  hij  (of zij )  het  gehele 

bedrij fsproces. Het  is zijn taak om  de verschillende processen die te m aken hebben m et  

techniek, organisat ie en econom ie op elkaar af t e stem m en. 

Als afgestudeerde van de opleiding Business I T & Managem ent  help je bedrij ven bij  het  

gebruik en het  verbeteren van de inform at iesystem en (zoals de cij feradm inist rat ie en het  

roostersysteem  op je school) . Binnen het  bedrij f t reed je op als adviseur of als 

leidinggevende.. 

Bij  de vierjarige bacheloropleiding Technische Inform at ica ligt  de focus op het  ontwerpen 

en ontwikkelen van technische ICT-system en en system en voor t echnische producten. Je 

leert  de weg te vinden tussen hardware en software. Denk bij voorbeeld aan I CT voor 

apparaataansturing. Na je opleiding kun je robotsystem en ontwikkelen en 

program m eren.  

HS I nholland Alkm aar Dom ein Techniek, 

Ontw erpen en I nform at ie  

R1:  Bouwkunde, Civiele techniek 

R2+ 3:  Werktuigbouwkunde/ Elekt rotechniek 

C-104 C-104 C-104  

dhr. Ram on Vlaar 

dhr. Jaap ten Pierick 

H 

Civiele Techniek:  Nederland is door m ensenhanden gem aakt :  ons land ligt  im m ers 

grotendeels onder de zeespiegel. Dankzij  dij ken, sluizen en gem alen houden wij  onze 

voeten hier nog steeds droog. Nederlanders zijn sterk in de aanleg van infrast ructuur in 

grond- , weg-  en waterbouw, ook wel civiele techniek genoem d.  

Bouwkunde is een brede opleiding waarin zowel de harde techniek van het  const rueren 

en het  rekenen, als het  ontwerpen van const ruct ies en gebouwen aan bod kom en. Je 

leert  projecten bedenken, ontwerpen, organiseren, const rueren, realiseren en beheren. 

De bacheloropleiding Bouwkunde leidt  j e op tot  ingenieur. Een ingenieur is creat ief en 

veelzij dig en vooral sterk in de exacte kant  van dit  beroep:  wiskunde en natuurkunde. 

 

De bacheloropleiding Werktuigbouwkunde leidt  j e in vier j aar op tot  

werktuigbouwkundige, een veelzij dig, technisch beroep. Tij dens je studie leer j e 

m achines, technische installat ies en producten ontwerpen, const rueren en berekenen. 

Ook leer j e hoe je sam en m et  anderen technische projecten m oet  leiden. 

Elekt rotechniek:  Wil j e m eewerken om  het  leven aangenam er te m aken door 

bij voorbeeld m obielt j es goed te laten werken, veiligheid op de weg te verbeteren, 

producten efficiënt  en van goede kwaliteit  te laten m aken, operat ieapparatuur in 

ziekenhuizen goed te laten funct ioneren? Ben je een denker en doener? Dan is de 

opleiding Elekt rotechniek echt  iets voor j ou. Als elekt rotechnisch ingenieur sta je aan de 

wieg van de technische m ogelij kheden van m orgen 
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HS I nholland Life Science &  Chem ist ry  

Chem ie;  Biologie & m ed. 

Laboratorium onderzoek  

Biotechnologie  

C-004 C-004 C-004  

dhr. Rom eo Lascaris 

  

H 

Biologie & Medisch Laboratorium onderzoek  

Deze studie leidt  op tot  m edisch-biologisch ingenieur. Die doet  onderzoek naar 

chem ische processen in levende organism en. Hoe verloopt  de stofwisseling en hoe werkt  

het  im m uunsysteem ? Waarom  wordt  iem and ziek? Via experim enten en analyses doet  de 

student  kennis op over DNA- technieken, m icrobiologie, klinische chem ie en biochem ie. 

Biotechnologie  

Deze studie is voor de leerling die enthousiast  is voor het  vak biologie, oog voor detail 

heeft  en een goed analyt isch verm ogen. Je levert  een bij drage aan onderzoek naar 

diverse ziekten, zoals b.v. kanker of hersenvliesontsteking. 

MBO College Airport : luchtvaart techniek  

 Vliegtuiglogist iek R 1 +  3 

 Vliegtuigtechniek R 2  

A-117     A-117  A-117 

  

  

M 

Vliegtuiglogist iek:  j ij  werkt  in of geeft  leiding aan een team  in een m agazijn of 

dist ribut iecent rum  op de luchthaven of daarbuiten. Goed kunnen plannen en organiseren 

is erg belangrij k. Je ontvangt  goederen, cont roleert  voorraden en m aakt  pakket ten klaar 

voor verzending.  

Vliegtuigtechniek:  Afhankelij k van welke opleiding je doet  (er zij n er 5)  werk j e vooral bij  

grotere bedrij ven die onderhoud aan vliegtuigen of vliegtuigonderdelen verzorgen. Dit  

kan zijn op een vliegveld of bij  een bedrij f dat  is gespecialiseerd in het  onderhoud van 

vliegtuigonderdelen. Werken in de vliegtuigtechniek vraagt  om  nauwkeurigheid en het  

nauwgezet  volgen van vaste procedures. Veiligheid staat  voorop. 

             

            RONDE:  

  1 19.30 -  20.00 uur 

  2 20.10 -  20.40 uur  

  3 20.50 -  21.20 uur 

  

 

 BETEKENIS AFKORTINGEN: 

 
 Aula-2 = Voorlichting in aula, tafel 2 
 A ,B of C+ nummer = Voorlichting in gang A,B of C + lokaal nummer  

 M =einddiploma mavo (VMBO-TL) of overgangsbewijs naar HAVO-4 
 H  = einddiploma HAVO 
 V  = einddiploma VWO 
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Nova College: Techniek  

R1:  Bouw, Installat ietechniek 

R2:  Autotechniek 

R3:  ICT 

B-016 B-016 B-016  

dhr. H. Ootes 

dhr. A. Luij endij k 

M 

Als servicem onteur installat ietechniek onderhoud en repareer j e grote 

gasverbruikstoestellen. Denk aan installat ies voor cent rale verwarm ing, 

grootkeukentoestellen of luchtverwarm ingsapparaten. 

Als technisch specialist  personenauto’s zoek j e uit  waarom  een auto kapot  is en je 

repareert , herprogram m eert  of vervangt  wat  nodig is. Je bent  gespecialiseerd in de 

com plexe diagnoses en reparat ies en je spoort  klachten op, waarvan de oorzaak m oeilij k 

te vinden is. Denk aan geluid, t r illing en r ij -eigenschappen. Ook adviseer j e de 

bestuurders over de nodige reparat ies en over het  onderhoud. 

Als ICT-Beheerder kan j e aan de slag bij  verschillende kleine of m iddelgrote bedrij ven.  

Daarnaast  kun je ook werk vinden bij  een ICT-  dienstverlenend bedrij f.  Jij  bent  de 

beheerder van de (geautom at iseerde)  inform at iesystem en binnen het  bedrij f.  Daarnaast  

ben je verantwoordelij k voor het  onderhoud en de beveiliging van het  systeem . Hiervoor 

onderhoud je contacten m et  bij voorbeeld leveranciers.  

Nova College: Techniek 

Mytec 

B-014 B-014 B-014  

 

M 

Mytec leidt  op tot  vakm ensen m et  brede én specialist ische kennis van techniek in de 

werktuigbouwkunde, elekt rotechniek en procestechniek. Binnen de MyTec-opleidingen 

volg je eerst  een breed technisch basisprogram m a. Je kiest  daarna wat  het  beste bij  j ou 

past . 

Mediacollege Am sterdam  

Opl. m edia-vorm geven, - technologie, -

m anagem ent   

gam e, film acteur, m uziektechniek en m eer  

B-015 B-015 B-015  

dhr. F. Wolleswinkel 

  

M 

Ma is een vakschool voor de m edia. Kies je voor Ma, dan kom  j e op een prakt ij kgerichte 

opleiding. Je wordt  voorbereid op een baan in de m edia. Je gaat  aan de slag m et  

verschillende projecten. Som s alleen, som s m et  andere studenten. Zo werk je 

bij voorbeeld aan een poster, t ij dschrift , website, gam e, app of film . 

Tata  Steel 

werken en leren bij  Tata Steel  

Tata Steel daagt  j e uit !   

Aula-8 Aula-8 Aula-8  

Mw. Miriam  Piepers 

m w. Anja Beent jes 

M 

TaTa Steel biedt  de volgende technische beroepsopleidingen aan:  

Procesoperator, Allround Onderhoudsm onteur Werktuigbouw  Allround 

Onderhoudsm onteur Elekt rotechniek 

 

            RONDE:  

  1 19.30 -  20.00 uur 

  2 20.10 -  20.40 uur  

  3 20.50 -  21.20 uur 

 

BETEKENIS AFKORTINGEN: 

 Aula-2 = Voorlichting in aula, tafel 2 
 A ,B of C+ nummer = Voorlichting in gang A,B of C + lokaal nummer  

 M =einddiploma mavo (VMBO-TL) of overgangsbewijs naar HAVO-4 
 H  = einddiploma HAVO 
 V  = einddiploma VWO 
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D. ECONOMIE 

 

Opleidingsinst ituut  

Onderwerp 

Rondenum m er 1 2 3  

Voorlichters(s)  

Diploma 

Hogeschool I nholland 

Business studies 

 

Kop-A kop-A kop-A  

Mw. E. Pennings 

H 

In de eerste twee jaar ontwikkel j e een brede basiskennis die voor alle 

business/ econom ie-studenten gelij k is. Je leert  verbanden te leggen en het  geheel van 

bedrij fsvoeren te overzien. I n het  tweede jaar verdiep je j e basiskennis.  Voor het  derde 

jaar kies j e voor één van de volgende richt ingen:  Market ing (com m erciële econom ie) , 

Ondernem en (Sm all Business en Retail Managem ent ) , Managem ent  en Beleid 

(Bedrij fskunde MER) , Hum an Resource Managem ent  (Personeel en Arbeid) , Financial 

Services Managem ent , Logist iek (Logist iek en Econom ie)  

  Hogeschool I nholland 

  Finance (Bedrij fseconom ie, accountancy)  

A-113 A-113 A-113  

Dhr. E. Tuin 

H 

De m oderne bedrij fseconoom  is veel m eer dan alleen de financieel specialist . Het  

m anagem ent  van bedrijven en instellingen zoekt  tegenwoordig juist  een gesprekspartner 

die ook kan m eedenken over het  runnen van de organisat ie. De vierjarige volt ij d hbo-

opleiding Bedrij fseconom ie bereidt  j e voor op een funct ie in de financiële dienstverlening 

op econom isch en adm inist rat ief gebied. 

De opleiding Accountancy bereidt  j e voor op het  beroep van accountant . Als accountant  

kom  j e bij  bedrij ven over de vloer om  de jaarrekening te cont roleren of te helpen de 

jaarrekening op te stellen. Je werkt  veel m et  cij fers, m aar ook m et  m ensen. 

Haagse Hogeschool: Facilit y 

Managem ent  

HBO Facilitair Managem ent   

  

A-112 A-112 A-112  

 

  

H 

Heel geschikt  voor m ensen die houden van 

regelen en organiseren. Je leert  leiding en 

voorlicht ing geven op het  gebied van 

gebouwenbeheer, veiligheid, onderhoud en 

catering. Je kunt  goed organiseren, hebt  

gevoel voor team work en bent  bet rokken  

Sm b door  laten lopen  

Hogeschool van Am sterdam  

Creat ive Business 

B-123 B-123-B-123  

Allround m ediaprofessional. Vele m ogelij kheden:  werken in de m ediawereld en 

m eebepalen waar m edia aandacht  aan besteden, zelf een nieuw m edium  in de 

m arkt  zet ten. Waarom  heeft  die ene influencer m eer m acht  dan die reclam ezuil 

op st raat? 
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Hogeschool van Am sterdam  

Hbo Rechten 

C-006 C-006 C-006  

Bij  hbo- rechten is het  belangrij k dat  j e kunt  analyseren en ordenen. Je m oet  

zorgvuldig werken, in korte t ij d veel theorie bestuderen en affiniteit  heben m et  

de dynam iek van de juridische wereld. Goede beheersing van de Nederlandse 

taal.  

 

  ROC Top 

 Econom ische/ adm inist rat ieve opleidingen   

  MBO  

B-011 B-011 B-011  

 

M 

Voorlicht ing over de volgende opleidingen:  

Secretarieel;  Juridisch;  Market ing & Com m unicat ie:  Financieel 

Horizon College  

MBO Handel en Transport   

MBO Detailhandel  

B-008 B-008 B-008  

dhr. B.D. Weldring 

 dhr. B. v. Ouwerkerk 

M 

Transport  & Logist iek is;  goederen bewaren;  goederen verzenden;  ruim te opt im aal 

benut ten;  precies op t ijd leveren;  routes plannen;  veilig t ransporteren;  opslag, overslag 

en afslag (niet  m issen) . 

Detailhandel is :  verkopen;  com m ercieel denken;  j e inleven in de klant ;  aan prom ot ie 

doen;  de hele dag staan;  winst  m aken;  ondernem en 

Nova College: Facilit a ir  Managem ent , 

Horeca 

MBO Horeca, Facilitair Leidinggevende 

alle beroepsopleidingen Nova College 

Aula-9 Aula-9 Aula-9  

dhr. Vincent  Klos 

  

M 

Talent  voor de horeca herken j e van verre. Je m aakt  het  m ensen graag naar de zin en 

bent  st ressbestendig. Je kunt  werken in een eetcafé, fast foodbedrij f,  ( sterren) restaurant , 

hotel of zorginstelling. Als facilitair leidinggevende ben j e verantwoordelij k voor de 

organisat ie van onderhoud, veiligheid, catering en schoonm aak. Zonder facilitaire dienst  

kunnen bedrij ven niet  verhuizen, st ij gen vliegtuigen niet  op en worden voorraden niet  

aangevuld. 

Regio College Zaandam  

Mbo breed:  Econom ie & I CT, Handel, 

Techniek, Zorg en Welzij n, toerism e 

Aula15 Aula15 Aula15 M/ H 
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E. UNI FORMBEROEPEN 

 

Opleidingsinst ituut  

Onderwerp 

Rondenum m er 1 2 3  

Voorlichters(s)  

Diploma 

Ministerie  van Defensie Dienstencentra 

W erving &  Select ie 

Diensten Cent rum  Werving & Select ie  

4 defensie krij gsm achtdelen  

A-010 A-010 A-010  

 

 

M /  H 

/  V 

Defensie is een veelzijdige organisat ie waar ruim  42.000 m ilitairen en 16.000 burgers 

werkzaam  zij n. Je vindt  bij  ons veel verschillende funct ies in zeer uiteenlopende 

vakgebieden. Bij  Defensie werk je m ee aan de vrede en veiligheid, overal ter wereld. Je 

werk is uitdagend en vraagt  veel van je. Daarom  geven wij  als werkgever j e daar vel voor 

terug. Ontdek op onze website www.werkenbijdefensie.nl of Defensie bij  j ou past .  

ROC Kop van Noordholland  

Veiligheid en Vakm anschap 

beveiliger 

A-011 A-011 A-011 

  

M /  H 

.   

Deze MBO-opleiding van Defensie laat je kennismaken met de Marine en Landmacht  en bereidt je voor 
op je eerste functie bij Defensie. Je kunt de opleiding volgen op drie niveaus: niveau 2 duurt 18-24 
maanden en bereidt je voor op een functie als soldaat/matroos/mariner of korporaal. Niveau 3 duurt 30-36 
maanden en bereidt je voor op de functie van onderofficier. Niveau 4 bereidt je voor op de functie van 
onderofficier en duurt 34-48 maanden. 

Als beveiliger heb je een breed werkgebied. Je bent belast met de beveiliging van een onderneming, 
instelling of object. Je oefent preventief toezicht uit en verleent passende diensten. 

 

Polit ie 

Select ie Regiopolit ie NH-Noord  

opleidingen bij  de polit ie  

C-009 C-009 C-009  

   m w. Q. Agerbeek 

 

M /  H 

Met  een vm bo-gl/ t l of m bo-3 diplom a kun je hoofdagent  worden bij  de polit ie. Als 

hoofdagent  t reed je op in de m eest  uiteenlopende situat ies. Sam en m et  j e collega’s zorg 

je voor een goede afwikkeling van incidenten. Van vernieling tot  verkeersongeval, van 

woninginbraak tot  geweldsmisdrij f. 

Als polit iekundige ben je op hbo-niveau act ief in het  operat ionele polit iewerk op st raat  en 

in de wij k. Je zoekt  de sam enhang tussen incidenten om  aan st ructurele oplossingen te 

werken voor problem en op het  gebied van veiligheid, overlast  en crim inaliteit . Dit  doe je 

sam en m et  polit iecollega’s m aar ook m et  gem eente, welzijnsorganisat ies, brandweer, 

woningcorporat ies en winkeliersverenigingen. 
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F. ONDERWI JS /  GEDRAG EN MAATSCHAPPI J 

Opleidingsinst ituut  

Onderwerp 

Rondenum m er 1 2 3  

Voorlichters(s)  

Diploma 

HVA: dom ein onderw ijs en opvoeding 

Lerarenopleiding Voortgezet  Onderwij s  

  

C-117 C-117 C-117  

  

  

H 

Met  een opleiding tot  leraar ontwikkel j e j e t ot  een professional die een belangrij ke 

bij drage gaat  leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Tij dens de opleiding is veel 

aandacht  voor het  schoolvak en het  leraarschap.  

Hogeschool I nholland 

 

Opleiding  leraar basisonderwij s  

  

B-115 B-115 B-115  

 

H 

Als j uf of m eester speel j e een belangrij ke rol in het  leven van jonge kinderen. Jij  bent  

im m ers een van de personen die ze het  vaakst  zien:  een soort  tweede opvoeder. Daarom  

leer j e op de pabo naast  lesgeven ook gedrags-  en leerproblem en herkennen. Natuurlij k 

m et  als uiteindelij ke doel de bassisscholieren helem aal klaar te stom en voor de m iddelbare 

school.  

HVA: Academ ie Licham elijke  Opvoeding 

Docentenopleiding ALO R. 2 +  3  

 

C-112 C-112  

dhr. Jeroen Laan 

  

H 

Je wilt  j onge m ensen leren bewegen en sporten en bent  daarnaast  fit ,  enthousiast  en 

graag act ief.  Op de Academ ie voor Licham elij ke Opvoeding (ALO)  krij g j e een uitgekiend 

opleidingsprogram m a en colleges waarin onderwij skundige, organisatorische en 

leidinggevende onderwerpen cent raal staan. 

HvA: Sportkunde     C-112      Ronde.1 

Hier leer je over management, financiën en ondernemen, doet actief aan sprot en behaqalt een trainer 
en/of coachlicentie. Je loopt vanaf het eerste jaar al stage, en je ontwikkelt je tot een ondernemende 
professional met een hart voor sport. Je krijgt de kans om onder begeleiding een eigen onderneming te 
starten. 

 Hogeschool I nholland  

Social Work opleidingen  

Sociaal Ped. Hulpverlening en Maatsch.Werk 

en Dienstverlening  

A-114 A-114 A-114  

  

Mw. M. Oom s 

H 

Als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener werk je m et  m ensen die problem en hebben in het  

dagelij ks leven. Dat  kunnen kinderen zij n, m aar ook jongeren of volwassenen. Jij  biedt  ze, 

in de thuissituat ie of binnen een instelling, voor kortere of langere t ij d hulp. Het  kan gaan 

om  huisvest ing, financiën of j uridische zaken, m aar ook om  problem en op het  gebied van 

opvoeding, werk of relat ie. 
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G. HORECA /   TOERI SME /  TRANSPORT 

 

Opleidingsinst ituut  

Onderwerp 

Rondenum m er 1 2 3  

Voorlichters(s)  

Diploma 

Hotelschool The Hague Hospitality 

Business School 

Hoger Hotelonderwij s 

A-004 A-004 A-004 

 

  

H 

Hou j e van afwisseling en kan je onder grote druk het  hoofd koel houden? Ben j e 

dienstverlenend en op zoek naar een uitdaging in de gastvrij heidsindust r ie? Vind je het  

leuk om  m et  m ensen uit  alle hoeken van de wereld sam en te werken? Dan is de Hogere 

Hotelschool j ouw studie!  

 Breda University of Applied Sciences (voorheen    
NHTV) 

 R. 1 +  2 Gam e Architecture and Design 

 R. 3. Stedenbouw, logist iek, m obiliteit  

 

A-102 A-102 A-102  H 

Engelstalige studie waarm ee je kunt  worden opgeleid tot  “program m er”  (gam e developer)  

of “ visual art ist ’.  De opleiding r icht  zich op de ontwikkeling van com puter, video, tablet  en 

sm artphone gam es. Na je studie kun je binnen de gam e- indust rie doorgroeien naar 

funct ies als conceptontwikkelaar, lead designer, art  director of producer.  

Maatschappelij ke en technologische veranderingen spelen een grote rol in 

gebiedsontwikkeling. Je werkt  aan grote proj ecten in de stad, ontwerpt  nieuwbouwwij ken 

en kij kt  hoe het  buitengebied een nieuwe bestem m ing kan krij gen. I s alles financieel 

haalbaar? Kan en m ag het  volgens alle wet -  en regelgeving? Hoe ga je om  m et  

belanghebbenden? 

Logist ics Engineering legt  m eer nadruk op de techniek van het  opslaan en t ransporteren 

van goederen. Na j e afstuderen ben j ij  de spin in ’t  web die zorgt  voor een opt im ale 

com m unicat ie en een efficiënte organisat ie van logist ieke processen!  

Gedrag, ontwerp, planning en onderzoek kom en aan de orde. Je leert  hoe je een veilige 

weg ontwerpt , verkeer in goede banen leidt  en m ensen kunt  beïnvloeden in het  m aken 

van slim m e vervoerskeuzes. I n proj ecten werk je sam en m et  m edestudenten en externe 

part ij en, zoals advies-bureaus, provincies of gem eenten. 

KLM Flight  Academ y 

Opleiding tot  verkeersvlieger  

  

C-015 C-015 C-015  

dhr.R. Woesthuis 

 

H met  na 

en wb 

I s het  alt ij d al j ouw droom  geweest  om  piloot  te worden? Bij  de KLM Flight  Academ y kun 

je die droom  in twee jaar waar m aken. Wij  zij n op zoek naar j ongens en m eisjes die 

sam en m et  ons het  beroep vlieger van de toekom st  op de kaart  willen zet ten. Check 

m eteen of j e geschikt  bent  of m eld je aan voor een open dag. 
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I VA Driebergen 

Autom ot ive en Naut isch Business 

Managem ent  

C-102 C-102 C-102  

 

  

M/  H /  

V 

Business School voor m bo en hbo. Studenten m et  interesse in auto’s, j achtbouw of 

watersport  vinden bij  IVA een leuke, gest ructureerde studie m et  een uitstekende 

aansluit ing naar een baan. Studenten krij gen na de IVA een funct ie als ondernem er, 

autoverkoper, t echnisch m anager, project  m anager, j achtm akelaar etc.  

ROC v. Am sterdam : Hotelschool 

MBO-plus Hospitalit y Manager (2 jaar)  

Ondernem er Manager HotelRestaurant  

 (3 j r)  

M k d H O d (3 j )

A-115 A-115 A-115  

 voorlichter 

dhr. H. Bij lsm a/ dhr. W. 

Munsterm an 

M/ H 

Er kom t  heel wat  bij  kij ken voor de gast  kan genieten van dat  koude pilsje, de specialiteit  

van de chef- kok of die schone kam er. Daarvoor werken in de horeca koks, cost  

cont rollers,  frontoffice m anagers, gastheren en -  vrouwen, food & beverage m anagers, 

chef-koks, restaurantm anagers, kam erm eisjes en noem  m aar op. 

MBO College Airport :  

luchtvaartdienstverlening   

 opleiding tot  stewardess Ronde 1+ 3 

 Aviat ion Operat ion Officer R2 

 

 

C-108  C-108 C-108 

  

M 
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H. KUNST en CULTUUR 

 

Opleidingsinst ituut  

Onderwerp 

Rondenum m er 1 2 3  

Voorlichters(s)  

Diplom a 

Hout  en Meubileringscollege   B-010 B-010 B-010  

Mw. H. t en Hoopen 

M 

Wil j e werken m et  hout ,  ontwerpen, tekenen of ondernem en:  bij  het  HMC krij g j e hiervoor 

de perfecte MBO-opleiding. Het  HMC is een relat ief kleine school m et  een persoonlij k 

karakter en een veilige sfeer.  

HMC m bo vakschool 

Meubelm aker, interieuradviseur, 

m eubelstoffeerder, hoeden-  schoenen-  en 

tassenontwerper 

Aula-5 Aula-5 Aula-5    M/ H 

Breitner Academ ie 

 

A-008 A-008 A-008 

Mw. Janneke Alink 

H/ V 

De Breitner Academ ie leidt  j e op tot  een inspirerende docent  beeldende kunst  en 

vorm geving m et  een eerstegraads lesbevoegdheid. I n deze bacheloropleiding leer j e niet  

alleen hoe j e j ouw passie zo goed m ogelij k op anderen overbrengt , j e m aakt  ook zelf 

beeldend werk van hoog niveau. Je bent  eigent ijds en origineel, j e stelt  kr it ische vragen en 

zet , als het  m oet ,  de dingen op hun kop. Met  deze opleiding ben j ij  klaar om  het  beeldend 

kunstonderwij s van de 21ste eeuw vorm  te geven. 
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Enkele t ips suggest ies en spelregels voor de beroepenm arkt  

 

Allereerst  wij zen wij  j ullie er op dat  alle voorlichters geheel belangeloos naar het  

Bonhoeffercollege kom en om  jullie te inform eren over allerlei opleidingen. Maak gebruik van 

deze m ogelij kheid. 

Zoals j ullie in het  voorgaande rooster hebben kunnen zien, bestaat  de voorlicht ing weer uit  

een persoonlij ke voorlicht ing in de Aula ( "Aula "+  getal)  en groepsvoorlicht ing in een klaslokaal  

A, B, C + getal)  of in één van de kopruim tes op de eerste etage van de lesvleugels. De 

beroepenm arkt  begint  om  19.30 uur.   Het  einde is om  21.20 uur.  

Wij  geven jullie de volgende adviezen:   

• st reep de opleidingen waarover j e m eer wilt  weten aan;  

• aarzel niet  een lokaal binnen te gaan als er, behalve de voorlichter nog geen anderen 

aanwezig zij n. Anderen zullen je zeker volgen.  

• zorg er steeds voor -  al is het  m aar uit  beleefdheid -  t ij dig in het  voorlicht ingslokaal 

aanwezig te zijn (ook al ben je de eerste) .  Tussen elke ronde is 10 m inuten ruim te 

gehouden om  van lokaal te wisselen. 

• - veel voorlichters hebben voorlicht ingsm ateriaal m eegenom en. Als j e hier  belangstelling 

voor hebt , vraag dan aan de bet rokken voorlichter of j e een folder of brochure m ag 

m eenem en. 

• t ip :  de eerste rondes zijn vaak druk bezet . Ronde 3 is vaak veel rust iger zodat  j e ook 

vragen kunt  stellen 

 

Enkele suggest ies voor de vragen die je kunt  stellen:  

 

• Welke vooropleiding heb je nodig en welke sector /  welk profiel? 

• Welke aanvullende eisen worden er gesteld om  geplaatst  te worden, bij voorbeeld t .a.v.  

de vakken? 

• Hoe groot  is de kans om  geplaatst  te worden en op de vervolgopleiding te slagen? 

• Als j e geplaatst  bent  en je zakt  voor j e einddiplom a (M, H, V) ,  m oet  j e j e dan volgend 

jaar opnieuw inschrij ven? 

• Wat  is de inhoud van de opleiding? 

• Welke studiericht ingen bestaan er op de opleiding? 

• Wat  kun je m et  dat  diplom a doen en/ of worden? 

• Zijn er na deze opleiding nog vervolgopleidingen? 

 

             

            RONDE:  

  1 19.30 -  20.00 uur 

  2 20.10 -  20.40 uur  

  3 20.50 -  21.20 uur 

   

 

 BETEKENIS AFKORTINGEN: 

 
 Aula-2 = Voorlichting in aula, tafel 2 
 A ,B of C+ nummer = Voorlichting in gang A,B of C + lokaal nummer  

 M =einddiploma mavo (VMBO-TL) of overgangsbewijs naar HAVO-4 
 H  = einddiploma HAVO 
 V  = einddiploma VWO 
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A A N T E K E N I N G E N: 
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