
   

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

 

 
 

Wanneer? 18 en 19 oktober 2022 Scholenmarkt in twee gebouwen – staan naast elkaar. 
Waar? Yuverta mbo Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26b, 6882 CT Velp 
Tijd? 18.15-21.30  uur Vanaf 18.15 uur inloop; om 19 uur eerste voorlichting (10 

minuten looptijd. 
Programma? RONDE 1: 19.00 – 19.30 uur Informatiestands in de aula van de Van Hall Larenstein.  
 RONDE 2: 19.50 – 20.20 uur Demonstraties van opleidingen in aula van Yuverta mbo. 
 RONDE 3: 20.40 – 21.10 uur  
Aanmelden? Ja, aanmelden is noodzakelijk. Reserveer bij www.scholenmarktarnhem.nl van 

22 september tot 6 oktober! 
 
18 oktober 

 
Informatie over opleidingen uit: 

 
Zorg & welzijn; Groen & natuur; Creatieve industrie; 

  Sport & veiligheid (en defensie); 
19 oktober Informatie over opleidingen uit: Economie & handel & administratie, horeca;  toerisme; 
  recreatie, bakkerij;  facilitair; techniek & ict. 

 
   

Hulp nodig bij het maken van keuze voor een vervolgopleiding? Vraag erom! Ze staan voor je klaar.  
Je vindt ze direct bij binnenkomst. https://www.start-and-go-mbo.nl/ 
 
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.  Er staat ook een mooi filmpje van een vorige scholenmarkt op. 
 
TIP 1: Kies 3 opleidingen waar je graag informatie over wil hebben.  
TIP 2: Zorg dat je de website van scholenmarktarnhem.nl met alle opleidingen paraat op je telefoon hebt. 
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? 
 
Je kunt dus maximaal drie voorlichtingen volgen. Deze reserveer je dus via scholenmarktarnhem.nl 
Doe dit wel voor 6 oktober! 

Klik op                              en maak je keuze. Je krijgt dan een mail terug met de bevestiging. (kijk voor de 
zekerheid ook in je Spam box) Je weet dan ook waar en in welk lokaal je moet zijn. Mooi toch!   Ga je beide 
avonden? Dat is mooi! Gebruik dan twee formulieren.                                          

Op 18/19 oktober wil ik in ieder geval informatie van deze opleiding(en) krijgen: 
 
1. naam opleiding………………………………………………………………………………………………………   Lokaal …….  

2. naam opleiding……………………………………………………………………………………..………………..  Lokaal …….  

3. naam opleiding…………………..…………………………………………………………………………………… Lokaal …….  

http://www.scholenmarktarnhem.nl/
https://www.start-and-go-mbo.nl/
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 

 

 

 

 

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/ 

 

 

http://www.opleidingenberoep.nl/ 

Beroepentest – motivatietest- 
persoonlijkheidstest 

       

ZORG DAT JE DE OPLEIDING KIEST DIE BIJ JE PAST  

http://www.kiesmbo.nl/
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/
http://www.opleidingenberoep.nl/
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