Overzicht mbo-scholen en voorlichting
Deze lijst is gemaakt begin november met de informatie die op dat moment beschikbaar was. De mbo-instellingen
zijn veelal nog bezig met het uitbreiden of wijzigen van het voorlichtingsaanbod. Het is dus noodzakelijk om altijd
eerst de website van het mbo te raadplegen.
School

ROC Midden Nederland
www.rocmn.nl
Regionaal opleidingscentrum

MBO Utrecht
www.mboutrecht.nl
Regionaal opleidingscentrum

Opleidingsrichtingen
 Automotive
 Beauty
 Bouw en interieur
 Business & administration
 Techniek
 Creative
 Gezondheidszorg
 Horeca & Toerisme
 ICT
 Media, ICT & design
 Sport
 Tech
 Veiligheid en defensie
 Welzijn
 Bouwkunde
 Financieel, juridisch en secretarieel
 Horeca en toerisme
 ICT
 Kind en onderwijs
 Marketing en evenementen,
 Muziek industrie
 Retail en commercie
 Sport
 Technologie
 Zorg en welzijn.

Voorlichtingsactiviteiten
 1 december online open avond. Aanmelden via de website.
Na deze open avond worden er op de verschillende locaties in kleine
groepen oriëntatie activiteiten georganiseerd.
Meer informatie:
www.rocmn.nl/onlineopen-dag
Youtube kanaal ROC MN
Studiekeuzegids ROCMN 2020 - 2021
Voor ouders:
https://www.rocmn.nl/live-voorlichtingen-voor-ouders-november2020
10 november: ouders en studiekeuze
23 november: uw kind naar het mbo




Heeft studiekeuze-events en studiekeuzehulp.
www.mboutrecht.nl/online-studiekeuzehulp/
mboutrecht.nl/studiekeuze-events

Voor ouders:
www.mboutrecht.nl/ouders/

MBO Rijnland
www.mborijnland.nl
Regionaal opleidingscentrum

Nimeto
www.nimeto.nl
Vakschool van creatieve ruimtemakers

















Bakkerij
Economie
Entreeopleidingen
Facilitaire dienst
Horeca
ICT
Middelbaar laboratorium-onderwijs
Orde & veiligheid
Servicemedewerker
Sport & bewegen
Techniek
Toerisme & recreatie
Uiterlijke verzorging
Welzijn
Zorg















Lijsten maken en inlijsten
Media en communicatie
Ondernemer
Regisseur vastgoedonderhoud
Schilder
Signmaker allround
Signmaker en wayfinfding
Specialist restauratie en decoratie
Stand- en decorbouwer
Styling, interieur en vormgeving
Styling en presentatie
Technisch adviseren vastgoed
Vastgoedadviseur en
projectmanager

 7 en 11 december proef studeren
 12 dec. Alleen voor laboratorium onderwijs open dag
 6 februari open dag
Vooralsnog op de locaties. Opgeven via de website. mbo Rijnland
voorlichtingskalender

Voor ouders:
Op de website van mbo Rijnland is informatie te vinden voor ouders.
https://mborijnland.nl/ouders/
Online infomoment voor ouders op 21 januari 2021.





Voor 1 december staat er informatie op de website van het
Nimeto over de mogelijkheden om je te oriënteren. Je kunt je
nu al wel vast opgeven via :
https://www.komnaarnimeto.nl/kennismaken?
Waarschijnlijk zijn er openhuisdagen in zeer kleine groepjes
onder voorwaarden mogelijk vanaf december.

Voor ouders: https://padlet.com/communicatienimeto/Nimeto

Wellant mbo Houten
www.wellant.nl
Agrarisch opleidingscentrum

Aeres MBO Barneveld
www.aeresmbo.nl
Agrarisch opleidingscentrum

Grafisch lyceum Utrecht
www.glu.nl
Vakschool






























Boomverzorging
Bloem, groen en styling
Dier & management
Dierenartsassistent paraveterinair
Dierverzorging
Equine sports & management
Food
Green tec
Green production
Groen, grond en infra
Hovenier
International green business
Leefbare stad en klimaat
Melkveehouderij
Natuur, water en recreatie
Stedelijk groen
Dier, vee, paard
Food
Loonwerk en techniek
Natuur en milieu
ondernemen
Biologische en dynamische
landbouw
Bloem en styling
Natuur en milieu
Media
Communicatie
Vormgeving
webdeveloper

Verschillende online open dagen
 13 , 14 en 18 november
 10 december
 22 en 27 januari open dag
Meer open dagen volgen. Houd de website in de gaten.

Geen aparte voorlichting voor ouders

Verschillende online open dagen of voorlichtingsmomenten. Leerling
moet digitaal aangemeld zijn voor deze mogelijkheid.
 12,18 en24 november
Geen echte aparte voorlichting voor ouders

 7 november open dag
 23 januari open dag
 11 maart open dag
Geef je op via de website
Voor ouders: https://www.glu.nl/ouders/

HMC
www.hmcollege.nl
Amsterdam en Rotterdam
Vakschool






Interieur
Meubel
Techniek
design

Online open dag 14 november
Rondleidingen mogelijk in kleine groepen in de school, opgeven via de
website. Vele verschillende data.
Voor ouders: https://www.hmcollege.nl/ouders/

ROC van Amsterdam
www.rocva.nl
Amsterdam, Hilversum,
Hoofddorp


























Administratief, juridisch
Bouw & infra
Creatief & cultuur
Elektro
Frank Sanders academie ( musical)
Handel en ondernemen
Horeca, bakkerij en facilitair
ICT
Internationale studies
Jan des Bouvries College (interieur)
Logistiek
Luchthaven
Onderhoudstechniek
Marketing, economie & sales
Media & vormgeving
Metaal & mechatronica
Mobiliteitstechniek
Mode & Jean school
Sport & Johan Cruijff College
Rail
Technology, engineering en design
Toerisme & recreatie
Uiterlijke verzorging
Veiligheid

Inschrijven voor (online) open dagen via de website
 27 en 28 november
 28 en 30 januari
Voor ouders: https://www.rocva.nl/Voor-decanen/Voor-ouders

TIO ( toeristische
informatie-opleiding)





Zorg & welzijn
Commercieel business management
Hotelmanagement

Particuliere vakschool

Online open dag
Commercieel op 9 november
Hotel op 21 november
De kleinschalige open dagen gaan voorlopig niet door
Geen extra informatie voor ouders.

IVA
Particuliere vakschool

SOMA college
www.soma-college.nl




Automotive business management
Nautisch business management

Online open avond 11 november
Geen extra informatie voor ouders

De vakopleider voor de infra

Houd de website in de gaten

Slagersvakschool
Visspecialist
Traiteur
Ondernemer food

26 november 2020 online open dag

Vakschool

SVO vakopleiding Food
www.svo.nl
Vakschool

Zadkine vakschool
Schoonhoven
www.zadkine.nl
Vakschool






Goudsmid
Zilversmid
Uurwerktechniek
Juwelier

Aanmelden kan via https://www.svo.nl/onlineopenavond/.

Houd de website in de gaten

Studiekeuzebeurs midden Nederland
Alternatief: Studiekeuzelab Voorlichtingsweek
Van 16 tot en met 21 november aanstaande wordt de Studiekeuzelab Voorlichtingsweek georganiseerd als alternatief voor de studiekeuzebeurs in de Jaarbeurs
Utrecht. Een week lang iedere dag diverse interactieve en informatieve online voorlichtingen voor alle niveaus in samenwerking met onderwijsinstellingen en
jongerenorganisaties. Maar ook met ruimte voor individuele studiekeuze coaching. De voorlichtingsweek is interessant voor zowel de leerlingen als voor de ouders.
Na de herfstvakantie komt hier meer informatie over beschikbaar.

