Online aanbod MBO’s regio Utrecht
Klik op één van de logo’s en je komt op de pagina terecht van deze school.
Via het home icoon links bovenin de pagina kom je weer op deze pagina terecht.

Online aanbod
ROC Midden Nederland
www.rocmn.nl/voorlichtingskalender
Hier vind je alle gelande activiteiten en open dagen op een rij.
www.rocmn.nl/online-open-dag
De plek waar jouw online open dag begint. Zowel tijdens als
voor en na onze open dagen vind je hier alle informatie. Denk
aan opgenomen presentaties en voorlichtingen maar ook
rondleidingen door onze scholen en een interessetest.
Liever kijken dan lezen? Check dan de playlists op ons youtubekanaal en ga er lekker voor zitten:
https://www.youtube.com/user/rocmntube/playlists

Online oriënteren bij MBO Utrecht
CLICK, onze online studiekeuzehulp

Met onze nieuwe online studiekeuzehulp CLICK helpen we je door alle stappen, van
oriënteren naar aanmelden. Onze Insiders (studenten van MBO Utrecht) nemen je mee in hun
vlogs waarin ze vertellen over onze mbo-opleidingen, stages, ervaringen en de sfeer op
school. Ook vind je op CLICK digitale rondleidingen, tips voor studiekeuzetesten, informatie
over de verschillende niveaus en nog veel meer.
Kortom: alles om een goede Studiekeuze te maken!

Domeinvideo’s en Opleidingspresentaties

In de domeinvideo’s vertellen onze Insiders hoe zij hun studie ervaren, welke opleidingen er
zijn binnen hun domein én gaan ze in gesprek met een docent.
Onze opleidingspresentaties zijn vergelijkbaar met de presentaties die je normaal kan volgen
tijdens een Open Dag. Een docent vertelt alles over de opleiding, welke vakken je kan volgen,
hoe het zit met stages en ook waar je kan gaan werken als je de studie hebt afgemaakt.

Studiekeuze-events

We bieden veel online aan maar het liefst wil je ergens fysiek kijken. Eind november/begin
december bieden we rondleidingen aan. Waarschijnlijk komt dit in 2021 weer terug. Op deze
pagina kun je op de hoogte blijven van al onze Studiekeuze-events, zowel online als offline.
Heb je vragen? Mail naar studiekeuze@mboutrecht.nl

Bekijk op mboRijnland TV
video's om een indruk te
krijgen van onze opleidingen
en onze locaties:

Kennismaken met onze locatie?
Hieronder een filmpje van
mboRijnland Woerden:

Dé vakschool met creatieve en technische mboopleidingen. Hier volgen ongeveer 2.200 studenten een
opleiding voor mediavormgever, webdeveloper,
gamedeveloper, mediamanagement en marketing,
communicatie en marketing, dtp’er en medewerker
creatieve productie.
Meer weten? Kom naar onze Open dagen
Zaterdag 23 januari 2021
Donderdag 12 maart 2021
Aanmelden via de website
Of kijk onze Open dag van 7 november terug.
Je kunt ons ook bereiken via:
www.glu.nl
info@glu.nl
030 280 70 70 (ook voor whatsapp)
Of vraag een brochure aan.

MBO VAKSCHOOL
VAN CREATIEVE
RUIMTEMAKERS

• Vanaf 2 december starten wij met de Nimeto Experience. In een kleine groep kunnen
scholieren kennis maken met onze school. Aanmelden voor de Nimeto Experience kan via
www.komnaarnimeto.nl
• Decanen en mentoren zijn ook van harte welkom bij de Nimeto Experience. Aanmelden
kan via communicatie@nimeto.nl
• Voor de opleidingen Schilder, Signmaking & Wayfinding, Vastgoedadviseur &
Projectmanager zijn er workshops beschikbaar. Hiervoor komen wij bij u op school om
samen met de scholieren een praktijkopdracht te doen. Heeft u hiervoor interesse? Mail
dan naar communicatie@nimeto.nl
• Ga naar www.komnaarnimeto.nl voor algemene informatie over onze opleidingen en voor
een rondleiding door onze school
• Op instagram (@nimetonu) nemen onze student-ambassadeurs u mee voor een kijkje in
de keuken bij hun opleidingen

De toekomst is groen
Diverse online voorlichtingsactiviteiten in januari en maart, check de site!

Q&A via Instagram

Kennismakingsfilms van de locatie

Themasessie en proefstuderen

Wellant mbo Houten
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7

Dé mbo-opleider voor de foodbranche
• SVO: landelijke mbo-opleider voor de food
• Breed aanbod van opleidingen, zowel BOL als BBL
• BOL-opleidingen (niveau 2 tot en met 4)

 de opleiding tot food professional van de toekomst

• BBL-opleidingen (entree tot en met niveau 4) voor
 Versspeciaalzaken
 Out of Home
 Supermarkt
 Voedingindustrie

(ONLINE) OPEN HUIS
Datum

Tijd

30 november

18.00-21.00 uur

16 januari

10.00-14.00 uur

9 maart

18.00-21.00 uur

14 juni

18.00-21.00 uur

HOREN - ZIEN - LACHEN - BEWEGEN

Meld je aan: dhta.nl
En volg ons op social media!

@DutchHealthTecAcademy @DutchShoeAcademy

