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Beste vmbo-leerlingen, 
 
Op de volgende bladzijden tref je een overzicht aan van de OPEN DAGEN en 
INFOMARKTEN van heel veel mbo scholen in en om Zwolle. 
 
Met de corona maatregelen nog in ons achterhoofd bieden de mbo scholen van Zwolle (en 
omgeving) de voorlichtingen op diverse manieren aan. Zo zal er online voorlichting worden 
gegeven maar is fysiek ook weer mogelijk.  
 
Blijf de website van de mbo’s goed in de gaten houden.  
 
Ik raad je aan om een aantal van deze evenementen te bezoeken en je zo goed mogelijk te 
laten informeren over jouw vervolgopleiding. Vraag bijvoorbeeld naar: 

- toelatingseisen/testen e.d. 
- lesroosters en lestijden 
- de verhouding tussen theorie en praktijk 
- stages 
- de begeleiding door docenten/mentoren 
- de hoeveelheid huiswerk die je krijgt 
- de aanschaf van eigen materialen -> kosten? 
- hoe jouw kennis wordt getoetst 
- de sfeer op school 
- welke doorstroommogelijkheden je hebt 
- hoe groot de werkgelegenheid is in jouw keuzerichting 
- enz…. 

 
Zorg dat je een zo compleet mogelijk beeld van jouw vervolgopleiding krijgt, zodat je een 
afgewogen keuze kunt maken. Neem – als het even kan – één van je ouders/verzorgers 
mee bij het bezoek. 
 
Ik wens jou veel plezier toe! 
 
Jouw decaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Gerne de Jonge
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Algemeen   

Onderwijsbeurs Noordoost Zwolle, IJsselhallen 1 en 2 oktober 

Grote Zwolse 
Voorlichtingsavond 

Zwolle, Thorbecke van 
Heesweg 

25 november  

   

Opleidingen  Website en plaats Informatie  

Zone College   

Bos- & natuurbeheer 
Dierenartsassistent 
paraveterinair 
Dierverzorging 
Geo, data en design 
Green design 
Groen & cultuurtechniek 
Groen, grond en infra 
Groene detailhandel 
Hoefsmid 
Paardenhouderij, Paardensport 
Sportvisserij & waterbeheer 
Teelt & technologie 
Tuin & Landschap 
Veehouderij 
Voeding & technologie 
Voeding & voorlichting 
Wildlife  
  

https://zonecollege.nl/  
 
Almelo, Deventer, 
Doetinchem, Enschede, 
Hardenberg, Twello en 
Zwolle  

Open dagen 
17 november Hardenberg 
26 november Almelo, Deventer, 
Doetinchem en Zwolle 
26 januari Hardenberg 
28 januari Almelo, Deventer, 
Doetinchem en Zwolle 
10 maart Almelo, Deventer, 
Doetinchem en Zwolle 
16 maart Hardenberg 
21 juni Almelo, Deventer, 
Doetinchem en Zwolle 
 
Kijk voor meer informatie op: 
https://zonecollege.nl/agenda/ 
 
 
 

Terra MBO    

Groene Lyceum 
Natuur, water & recreatie 
Veehouderij 
Food, life & innovation 
Dierverzorging 
Teelt 
Groen & Cultuurtechniek 
Paraveterinair 
Groenstylist 
Hovenier 
Hippische opleidingen 
Loonwerk  
 

www.terra.nl  
Assen, Emmen, Meppel, 
Groningen en Winschoten  

Studiekeuze event  
8-12 november, 24-28 januari, 
10 maart  
 
Voor locatie en tijden: zie 
website  
 
 
 
 

Aeres   

Biologisch- dynamische 
landbouw 
Bloem en styling 
Dier 
Food 
Groen 
Handel en Logistiek 
Loonwerk en techniek 
Natuur en milieu 
Ondernemen 
Paard, Teelt, Vee, Verkoop 

www.aeresmbo.nl  
Almere, Barneveld, 
Buitenpost, Dronten, Ede, 
Emmeloord, Heerenveen, 
Leeuwarden, Nijkerk, 
Sneek en Velp  
 

Voor locatie en tijden: zie 
website 
   

https://zonecollege.nl/
https://zonecollege.nl/agenda/
http://www.terra.nl/
http://www.aeresmbo.nl/
Gerne de Jonge

Gerne de Jonge
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Helicon/ Yuverta mbo Den 
Bosch  

  

Bloem 
Dier 
Groene leefomgeving 
Handel 
Land- en tuinbouw 
Milieu 
Stad en mens 
Voeding 
 

www.helicon.nl  
www.yuverta.nl  

Open dag: 
6 november, 14 november 
 
Voor locatie en tijden: zie 
website 

ROC Aventus   

Techniek en mobiliteit 
Economie en handel 
Zorg en welzijn 
Creatieve industrie 
 

www.aventus.nl  
 
Apeldoorn, Deventer, Ede, 
Zutphen  
 

Open dag 
27 november en 22 januari 
 
Voor locaties en tijden: zie 
website 

Deltion College   

Welzijn & gezondheid 
Horeca, reizen & 
dienstverlening 
Economie en ondernemen 
Sport, opvoeding & 
maatschappij 
Veiligheid 
Techniek & gebouwde 
omgeving 
Design, media & ICT 
Mobiliteit & logistiek 

www.deltion.nl  Open dag:  
21 januari  
 
Open avond: 
10 maart, 21 april, 24 juni  
 
Voor locatie en tijden: zie 
website  
 
 
 
 

Landstede MBO   

Bouw & Architectuur 
Gezond & Wel  
Groen & Dier 
Handel & Commercie 
ICT & Technologie 
Mooi & Mode 
Office & Management 
Onderwijs & Opvoeding 
Sport & Bewegen 
Techniek & Innovatie 
Transport & Logistiek 
Veilig & Beschermd 
Vormgeving & Entertainment 
Vrij & Gastvrij 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.landstedembo.nl  
 
Zwolle, Harderwijk, 
Lelystad, Raalte en 
Dronten  

Open huis: 
4 november, 27 januari, 28 
januari, 17 maart en 23 juni  
 
Voor tijden en locatie: zie 
website.  
 
Voor webinars van opleidingen: 
https://www.landstedembo.nl/we
binars/ 
 
 

http://www.helicon.nl/
http://www.yuverta.nl/
http://www.aventus.nl/
http://www.deltion.nl/
http://www.landstedembo.nl/
https://www.landstedembo.nl/webinars/
https://www.landstedembo.nl/webinars/
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Cibap   

Filmmaker, mediamaker, 
signmaker, creatief vakman, 
specialist schilderen, 
international creative business 
developer, ruimtelijk vormgever, 
mediavormgever  
 

www.cibap.nl  
Zwolle 

Online voorlichtingsavond: 
13 oktober 
 
Open dag 
28 en 29 januari 
 
Voor tijden en locaties: zie 
website 
 

Menso Alting   

Handel & Commercie 
Office & Management 
Dienstverlening 
Onderwijs & Opvoeding 
Zorg & Welzijn 
Niveau 2 breed 
 

www.mensoaltingzwolle.nl 
 
Zwolle 

Open huis 
4 november, 27 januari, 28 
januari, 17 maart en 23 juni 
 
Voor tijden en locatie: zie 
website 
 

 
Overige MBO scholen 
 

  

SVO Vakopleiding    

Versspeciaalzaak 
Out of home/ foodservice 
Supermarkt 
Voedingsindustrie  
 

www.svo.nl  
 
Zwolle 
 

Open avond:  
3 november, 26 januari, 23 
maart, 20 april en 22 juni  
 
Meeloopdag en workshopdag  
15 oktober, 10 december, 11 
maart 
 

Soma College    

Machinist 
Monteur 
Vakman GWW 
Uitvoerder bouw/infra 
Landmeetkunde 
Straatmaker 
Betontimerman 
Uitvoerder gespecialiseerde 
aannemerij 
Betonstaalverwerker  
 

www.soma-college.nl  
 
Harderwijk, Zwolle, 
Waddinxveen, ‘s- 
Hertogenbosch  

Open dag: 
27 november 2021 
 
Kijk voor meer informatie op:  
 
https://www.soma-
college.nl/over-soma-
college/open-dag-soma/ 

Dutch HealthTec academy   

Gezondheidstechniek en 
schoentechniek  

www.dutchhealthtecacade
my.nl  

Online open huis: 
29 november, 22 januari, 8 
maart, 15 juni  
 

IVA Driebergen   

Mbo automotive & nautisch 
business management 
  

www.iva-driebergen.nl  
 
Driebergen 
 
 

Kijk voor meer informatie op:  
https://www.iva-
driebergen.nl/opendagen/ 
 

http://www.cibap.nl/
http://www.mensoaltingzwolle.nl/
http://www.svo.nl/
http://www.soma-college.nl/
https://www.soma-college.nl/over-soma-college/open-dag-soma/
https://www.soma-college.nl/over-soma-college/open-dag-soma/
https://www.soma-college.nl/over-soma-college/open-dag-soma/
http://www.dutchhealthtecacademy.nl/
http://www.dutchhealthtecacademy.nl/
http://www.iva-driebergen.nl/
https://www.iva-driebergen.nl/opendagen/
https://www.iva-driebergen.nl/opendagen/
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ROC Zadkine 
Schoonhoven 

  

 
Goud- en zilversmid 
Juwelier en uurwerkmaker 
 

www.vakschoolschoonhov
en.nl  
 
Schoonhoven 

Open dag: 
3 en 4 november, 28 en 29 
januari, 15 en 16 maart 
 
Voor locatie en tijden: zie 
website  
 

Hout- en meubileringscollege   

 
Interieur, meubel, techniek en 
design  

www.hmcollege.nl  
Amsterdam 
Rotterdam 

Open dag:  
13 november, 21 januari, 22 
januari en 10 maart  
 
Voor tijden en locatie: zie 
website.  
 

Leidse instrumentenmakers 
school 

  

 www.lis.nl 
 
Leiden 

Open dag:  
30 oktober, 13 januari en 12 
maart 
 
Mbo-opleidingenmarkt 
6 en 7 oktober  
 

Scheepvaart- en Transport 
College  

  

 www.scheepvaartentransp
ortcollege.nl 
 
Rotterdam 

De scheepvaart en transport 
college werkt samen met de 
maritieme afdeling van het 
Deltion.  
 
Voor meer informatie; zie 
website.  
 

Alfa College    

Afbouw, hout en onderhoud 
Bouw en infra, Cross-over,  
Economie en Administratie 
Handel en ondernemerschap 
Horeca en bakkerij 
Informatie en 
communicatietechnologie 
Media en vormgeving 
Mobiliteit en voertuigen 
Techniek en procesindustrie 
Toerisme en recreatie 
Transport, scheepvaart en 
logistiek 
Uiterlijke verzorging 
Veiligheid en Sport 
Zorg en welzijn  

www.alfa-college.nl 
 
Hardenberg, Groningen, 
Hoogeveen en Assen 
 

Open dagen: 

Groningen en Assen 
 Online Studiekeuze-event: 

mbo-sector voorlichtingen: 
donderdag 28 oktober 

 Studiekeuze-event op alle 
schoollocaties:  
8 - 12 november 

 Online Studiekeuze-event:  
13 - 17 december 

 Studiekeuze-event op alle 
schoollocaties:  
8 - 12 november  
24 - 28 januari 
7 - 11 maart 

http://www.vakschoolschoonhoven.nl/
http://www.vakschoolschoonhoven.nl/
http://www.hmcollege.nl/
http://www.lis.nl/
http://www.scheepvaartentransportcollege.nl/
http://www.scheepvaartentransportcollege.nl/
http://www.alfa-college.nl/
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Hardenberg 
 Open dag op school:  

17 november, 26 januari,  
16 maart 

Hoogeveen 
 Open dag op school:  

17 november en 26 januari 
 

ROC Midden Nederland   

Automotive College 
Beauty College 
Bouw & Interieur College 
Business & administration 
College 
Creative College 
Gezondheidszorg College 
Horeca & Toerisme College 
Media, ICT & Design College 
Sport College 
Tech College 
Veiligheid & Defensie College 
Welzijn College 
 

www.rocmn.nl 
 
Utrecht, Nieuwegein en 
Amersfoort  

Open dagen: 
 
7 oktober: online voorlichting 
‘alles over het mbo’ 
10 november: techniekbrede 
doe- oriëntatie 
7 december: open avond mbo-
colleges Nieuwegein 
8 december: open avond mbo-
colleges Utrecht 
9 december: open avond mbo-
colleges Amersfoort 
29 januari: open dag 
15 maart: open avond  
16 juni: open avond 
 

ROC Rijn IJssel College   

 
Kijk voor alle opleidingen op de 
website 

 

www.rijnijssel.nl 
 
Arnhem, Bemmel, Dieren, 
Elst, Nijmegen, Renkum, 
Ulft, Wageningen en 
Zevenaar  

Online open dag: 9 november  
Open dag: 26 november  
 
Kijk voor meer informatie op de 
website.  
 

Friesland College    

 
Kijk voor alle opleidingen op de 
website 
 

www.frieslandcollege.nl 
 
Leeuwarden 
Heerenveen 
 

1 november: online info week 
19 november: open dag  
 
Kijk voor meer informatie op de 
website. 

ROC Friese Poort    

 
Kijk voor alle opleidingen op de 
website 
 

www.rocfriesepoort.nl 
 
Leeuwarden, Drachten, 
Dokkum, Sneek, 
Emmeloord, Urk 

1 t/m 4 november: online 
informatieweek 
18 november 16.00-20.00 uur 
28 januari: 15.00-21.00 uur 
15 maart: 16.00-20.00 uur 
21 juni: 19.00-21.00  
 
Kijk voor meer informatie op de 
website.  
 
 
 
 

http://www.rocmn.nl/
http://www.rijnijssel.nl/
http://www.frieslandcollege.nl/
http://www.rocfriesepoort.nl/
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Noorderpoort College   

Kijk voor alle opleidingen op de 
website 
 

www.noorderpoort.nl 
Groningen 
Delfzijl (maritiem) 
 
 
 
 
 
 

Online studiekeuze sector 
eventweek: 25 t/m 29 oktober 
 
Studiekeuze event: 10 
november 
 
Kijk voor meer informatie op de 
website.  

Drenthe College   

Bouw, afbouw en wonen 
Handel en ondernemen  
Horeca en facilitair 
Media, vormgeving en ICT 
Metaal-, Elektro- & 
installatietechniek 
Mobiliteit, transport & logistiek 
Office, economie & 
communicatie 
Sport, Leefstijl & veiligheid 
Technicus, Engineering, 
laboratorium- & procestechniek 
Toerisme, vrije tijd & 
evenementen 
Uiterlijke verzorging 
Zorg & welzijn  
 

www.drenthecollege.nl 
 
Meppel 
 

Online kick-off studiekeuze: 26 
en 27 okt,  
 
Open huis: 10 en 11 november, 
26 en 27 januari, 9 en 10 maart,  
 
MEELOOPWEKEN: 
(aanmelden via 
www.bezoekmbo.nl) 
Loop mee bij DC! 29 nov – 3 
dec. 
Loop mee bij DC! 13  - 17  
december 
Loop mee bij DC! 17 – 21 
januari 
Loop mee bij DC! 31 jan  – 4 
febr. 
Loop mee bij DC! 7 – 11 maart 
Loop mee bij DC! 21 – 25 maart 
 

ROC van Twente   

 
Kijk voor alle opleidingen op de 
website 
 

www.rocvantwente.nl 
 
Kijk op de website voor 
alle leslocaties  

Online open dag: 20 november, 
28 januari, 17 maart  
 
Kijk voor de meest actuele 
informatie: 
https://www.rocvantwente.nl/ove
rzicht-open-dagen.html 
 

 

http://www.noorderpoort.nl/
http://www.drenthecollege.nl/
http://www.rocvantwente.nl/
https://www.rocvantwente.nl/overzicht-open-dagen.html
https://www.rocvantwente.nl/overzicht-open-dagen.html
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