
   

SCHOLENMARKT         ARNHEM 
‘Onmisbaar in je keuze voor een geschikte opleiding’ 

 

 

 
Wanneer? 19 en 20 november 2019  
Waar? Olympus College Olympus 11, 6832 EL Arnhem 
Tijd? Start om 18.30 uur 3 rondes met voorlichting 
Programma? RONDE 1: 19.00 – 19.30 uur Ook: veel informatie in de aula. Daar vind je veel  
 RONDE 2: 19.45 – 20.15 uur Stands met informatie over opleidingen. 
 RONDE 3: 20.30 – 21.00 uur  
Aanmelden? Aanmelden is niet nodig.  
 
19 november 

 
Informatie over opleidingen uit: 

 
zorg & welzijn, groen & natuur, creatieve 

  Industrie, sport & veiligheid; economie & techniek 
20 november Informatie over opleidingen uit: economie & handel & administratie, horeca & toerisme & 
  recreatie, bakkerij & facilitair, techniek & ict. 

 
Hoe kom ik te weten welke opleidingen er zijn op de scholenmarkt? 
Kijk op de website: www.scholenmarktarnhem.nl Hier vind je veel informatie 
over alle opleidingen die er tijdens de scholenmarkt zijn.   
 

TIP 1: Kies 3 opleidingen waar je graag informatie over wil hebben.  

Kijk ook al goed in welke lokalen het is. 

TIP 2: Download het programma vanuit de website op je tablet of je telefoon. Zo heb je altijd het programma 

bij je! Handig toch? 

TIP 3: Het is handig je voor te bereiden. Wat wil je graag weten over die opleiding? Maak samen met je 

ouder(s) een vragenlijstje! (zie achterkant) 

Wat kan ik allemaal te weten komen over een opleiding op de scholenmarkt?  
Duur van de opleiding – wat ga ik leren - studiekosten – vakken – welke locatie – keuzedelen? 
 
Op 19/20 november wil ik in ieder geval informatie van deze opleiding(en) krijgen: 
 
 
1. naam opleiding………………………………………………………………………………………………………   Lokaal …….  
 

1. naam opleiding……………………………………………………………………………………..……………….. Lokaal …….  
 

1. naam opleiding……………………………………………………………………………………………………… Lokaal …….  
  

http://www.scholenmarktarnhem.nl/


 

 

Vragen – Wat wil ik nu graag weten? 

Zeker handig om een paar vragen te hebben waar je antwoord op wil hebben. De vragen hoef je natuurlijk niet te 

stellen. Vaak krijg je de antwoorden al te horen tijdens de voorlichting. 

Voorbeeldvragen: 

Hoe lang duurt de opleiding?  

Welk niveau heeft de opleiding? 

Wat ga ik leren tijdens de opleiding? 

Welke vakken krijg ik tijdens de opleiding? 

Wat zijn de keuzedelen?  

(Keuzedelen zijn onderdelen binnen de opleiding die je kunt kiezen – dit is per MBO anders) 

Hoe vaak ga je op stage? 

Mag een student zelf zijn stage uitzoeken of krijgt de student deze toegewezen? 

Welk beroep kan ik gaan doen als ik klaar ben met de opleiding? 

Is er veel werk met dit beroep? 

Wat zijn de (extra) kosten van deze opleiding?  

 

Natuurlijk kun je ook zelf nog vragen erbij schrijven. 

 

 

Kijk ook op  www.kiesmbo.nl 

Informatie over opleidingen – interessetest – open dagen 

 

 


	SCHOLENMARKT         ARNHEM
	‘Onmisbaar in je keuze voor een geschikte opleiding’

