
                                                                           
‘Onmisbaar in je keuze voor een geschikte opleiding’ 

 
Wat?    

 
Scholenmarkt Arnhem 2022   

 
Wanneer?   

 
Dinsdag 18 & woensdag 19 oktober 2022 

 
Waar?   Yuverta mbo | Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26b 

6882 CT Velp 
 

Hoe laat? 
 

18.15 - 21.30 uur 
 

Programma?   
 

Voorlichtingen |  
Ronde 1: 19.00 - 19.30 uur 
Ronde 2: 19.50 - 20.20 uur 
Ronde 3: 20.40 - 21.10 uur 
 
Scholenmarkt in de aula van 
Van Hall Larenstein. 
Demonstraties in de aula van 
Yuverta mbo. 
Vrij te bezoeken. 

3 voorlichtingsrondes 
 

 
Aanmelden? 

 
Ja, aanmelden is noodzakelijk!  
Reserveer een plek via scholenmarktarnhem.nl  
 

 
Op beide avonden voorlichtingen over opleidingen in de volgende sectoren: 

 
 
18 oktober 
 
 
 
 
19 oktober 

 
• Creatieve Industrie  
• Groen & Natuur  
• Sport & Veiligheid (en Defensie) 
• Zorg & Welzjin 

 
• Economie, Handel & Administratie 
• Horeca, Toerisme, Recreatie, Bakkerij, Facilitair 
• Techniek & ICT 

 
 
 

https://www.scholenmarktarnhem.nl/


 
Aanmelden in 3 Stappen  
Stap 1: Ga naar www.scholenmarktarnhem.nl en lees over de opleidingen waar je graag 
meer informatie over wilt hebben.  
 
Stap 2: Via de Aanmeld knop op de website geef je jezelf op en kies je de 3 opleidingen 
van jouw keuze (deadline aanmelden is 6 oktober 2022).  
 
Stap 3: Nu is het tijd om je goed voor te bereiden. Maak samen met je ouder/verzorger 
een vragenlijstje. Om je te inspireren delen we hieronder graag een checklist!  

                                                                             
Checklist 

 
Tijdens de scholenmarkt wil ik graag meer informatie over deze opleiding(en): 

1. Naam opleiding:………………………….………………………………………………………………………… 

2. Naam opleiding:……………………….…………………………………………………………………………… 

3. Naam opleiding:……..…………………………………………………………………………………………….. 
 
Tijdens de voorlichtingsrondes kom je het volgende te weten: 
 Duur van de opleiding 
 Wat ga ik leren 
 Studiekosten 
 Vakkenpakket 
 Locatie  
 Keuzedelen  

 
Maar wat wil ík nu graag weten? 
Het is handig om alvast een paar vragen voor te bereiden waar jij graag antwoord op wilt 
krijgen. Je kunt jouw vragen stellen aan de voorlichter(s).  

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 ik op stage? 
• Mag ik zelf een stage uitzoeken of krijg ik deze toegewezen? 
• ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ruimte voor eigen vragen) 

Inspiratie nodig? 
Wil je meer informatie over MBO opleidingen en beroepen, check dan onderstaande sites. 

 
           

 https://www.kiesmbo.nl/                                                                          roc.nl/mbo-
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