
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check de Informatie op de website. 

Mbo-open dagen 

kalender 

  

2020-2021 

 



     

            

Ma. 16 t/m za. 21 nov. vindt de Studiekeuzelab Voorlichtingsweek 2.0 

plaats, waarin allerlei opleidingen uit het hele land online voorlichting 

geven: 

 https://voorlichtingsweek.studiekeuzelab.nl/offer/sklvlw-november-

2020 

MBO College 

Hilversum & 

 

ROC Amsterdam 

 

 
 

Online open dagen:  

• Vr. 27 nov. 16.00 – 20.00u   

• Za. 28 nov. 10.00 – 14.00u  

Fysieke open dagen*:  

• Do. 28 jan. 16.00 – 20.00u A’dam, Amstelveen, Diemen, 
Hoofddorp  

• Zat. 30 jan. 10.00 – 14.00u Hilversum Di. 23 mrt. 16.00 – 20.00u 

A’dam, Amstelveen, Diemen, Hoofddorp, Hilversum  

* corona-aanpassingen worden op de website vermeld.  

Neem een virtueel kijkje op de verschillende vestigingen van ROC 

https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen/Try-Out-Tour  

ROC Flevoland 

 

 
 

Online open dag:  

• Zat. 7 nov. 10.00 – 14.00u  

Fysieke open dagen*:  

• Di. 19 jan. 16.00 – 20.00u Almere en Lelystad  

• Di. 16 mrt. 16.00 – 20.00u Almere en Lelystad  

* Vanwege corona kan het zijn dat de open dag op een andere manier 

wordt georganiseerd. Hierover wordt dan een mail gestuurd. 

Neem een virtueel kijkje op de verschillende vestigingen van ROC 

Flevoland op: https://www.rocvanflevoland.nl/MBO-

onderwijs/Opendagen/Try-Out-Tour  

ROC Midden 

Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online open dag:  

 

Di. 1 dec. 18.00 – 21.00u  

Na de open avond worden er op locaties voor kleine groepen oriëntatie-

activiteiten georganiseerd. Als je 1 december online meedoet, kun je je 

eerst goed oriënteren om vervolgens te bepalen waar je op locatie wilt 

gaan kijken. Als je bent aangemeld voor 1 december, ontvang je 

automatisch bericht over deze activiteiten.  

 

 

https://voorlichtingsweek.studiekeuzelab.nl/offer/sklvlw-november-2020
https://voorlichtingsweek.studiekeuzelab.nl/offer/sklvlw-november-2020
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen/Try-Out-Tour
https://www.rocvanflevoland.nl/MBO-onderwijs/Opendagen/Try-Out-Tour
https://www.rocvanflevoland.nl/MBO-onderwijs/Opendagen/Try-Out-Tour


 

     

     

Andere geplande open dagen:  

• Zat. 30 jan.  

• Wo. 17 mrt. 

MBO Amersfoort 

 

 

Corona-aanpassingen worden op de website vermeld  

• Ma. 30 nov. 18:00 - 21:00u  

• Za. 16 jan. 10:00 – 14:00u  

• Di. 9 mrt. 18:00 – 21:00u  

• Ma. 14 juni 18:00 – 21:00u 

MBO Utrecht 

 

 

 

Begin november komt op hun website een overzicht van alle online en 

offline studiekeuze-events. 

 

ROC TOP 

 

 

Online open dag:  

• Do. 26 nov. 17.00 – 20.00u  

Fysieke open dagen*:  

• Vr. 22 jan. 16.00 – 18.30u  

• Zat. 23 jan. 12.00 – 15.00u  

• Do. 11 mrt. 1.00 – 16.30u  

* corona-aanpassingen worden op de website vermeld.  

Neem een virtueel kijkje op de verschillende vestigingen van ROC TOP 

op: https://www.roctop.nl/kom-kijken/  

Nimeto 

 

 

Ben je benieuwd hoe een dag als student bij Nimeto er uit ziet? En wil je 

graag een keertje meekijken in de les? Dat kan tussen 1 december en 1 

februari. Meld je aan voor een individuele meeloopdag. Je kijkt dan een 

ochtend of middag mee bij één of meerdere lessen. Meelopen kan bij 

alle opleidingen. 

Meld je via deze link aan voor een meeloopdag bij een van de 

opleidingen: 

https://www.komnaarnimeto.nl/algemeen?_ga=2.57467946.16062749

61.1603956252-1556635991.1563872693 

Mediacollege  

A’dam (MA) 

 
 

Vanwege de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om fysieke 

open dagen te organiseren. In plaats daarvan wordt er een digitale 

vatiant georganiseerd: de mediacollege tour. Een week lang zijn er 

iedere dag live uitzendingen met studenten over werken in de media en 

relevante opleidingen.  

https://www.roctop.nl/kom-kijken/
https://www.komnaarnimeto.nl/algemeen?_ga=2.57467946.1606274961.1603956252-1556635991.1563872693
https://www.komnaarnimeto.nl/algemeen?_ga=2.57467946.1606274961.1603956252-1556635991.1563872693


De eerste uitzendingen staan gepland van maandag 23 t/m vrijdag 27 

november. Dagelijks van 19.00 tot 19.45 uur, met aansluitend de 

mogelijkhedi om te chatten met studenten. 

Vervolg live uitzendingen Mediacollege op: 

• 18 t/m 22 januari (data onder voorbehoud) 

• 15 t/m 19 februari (data onder voorbehoud) 

 

Er zijn ook virtuele rondleidingen te zien, zie website. 

Hout en Meubilerings 

College (HMC)  

A’dam en R’dam 

 

 

Fysieke open dagen*: 

• Za 14 nov. 10.00 – 14.00u 

• Vr 15 jan. 17.00 – 21.00u   

• Za 16 jan. 10.00 – 14.00u  

• Do 4 mrt. 15.00 – 19.00u 

* corona-aanpassingen worden op de website vermeld. 

 

Online: elke ma. live chat van 10.00 – 12.00 en van 13.00 – 15.00  

Email aan voorlichters, zie website  

ICT campus 

H’sum  

 

 

Er staat niks vermeld of de open dagen fysiek of online zijn. 

• Dinsdag 1 december van 19.00 – 20.30u 

• Zaterdag 16 januari 10.00 – 13.00u 

• Donderdag 11 februari van 19.00 – 20.30u 

• Woensdag 17 maart van 19.00 – 20.30u 

Wellant MBO 

Houten 

 

 

I.v.m. corona volgt er meer informatie over de open dagen en hoe je je 

kunt aanmelden. 

 

Open dagen: 

Vrijdag 13 november van 16.00 – 21.00u 

Zaterdag 14 november van 10.00 – 14.00u 

Vrijdag 22 januari van 16.00 – 21.00u 

Vrijdag 19 maart van 16.00 – 21.00u 

 

Oriëntatiedagen: 

Dinsdag 16 februari van 14.00 – 16.00u  

Dinsdag 16 maart van 14.00 – 16.00u  

 

Informatieavond: 

Vrijdag 4 juni van 18.00 – 21.00u 

Aeres Almere en 

Barneveld 

 

 

Aeres heeft een filmpje op de website staan, daarnaast is er 

gelegenheid om via de chat met voorlichters te communiceren.  

Zie op de website op welk momenten dat mogelijk is. 



Defensie 

 

 

 

 

Verzorgen wekelijks  webinars en activiteiten om jongeren te 

informeren over de mogelijkheden bij defensie.Link:  

https://werkenbijdefensie.nl/events/evenementen 

 

Tio 

 

 

 

Wekelijks zijn er online open dagen voor de verschillende opleidingen. 

Site: tio.nl/opendagen 

IVA Driebergen 

(Automotive & 

nautisch business 

management) 

 

 

Je bent van harte welkom op deze Business school tijdens de Online 

Open Avonden waarin je alles vertelld wordt over de mbo- en hbo-

opleidingen. 

• 11 november 2020 van 19.00 tot 20.00 uur 

• 25 november 2020 van 19.00 tot 20.00 uur 

• 15 december 2020 van 19.00 tot 20.00 uur 

 

Vooraf registreren is wenselijk. 

Grafisch Lyceum 

Utrecht (GLU) 

 

 

Vanuit je luie stoel binnen 1,5 uur weten of een opleiding van het 

Grafisch Lyceum Utrecht bij jou past? Vul het formulier op de website in 

en jij bent erbij. 

Online open dagen: 

• Zaterdag 7 november 2020 

• Zaterdag 23 januari 2021 

• Donderdag 11 maart 2021 

Bouwmensen 

 

Bouwmensen heeft opleidingen door heel Nederland. Op 

bouwmensen.nl vind je de verschillende vestigingen en de daarbij 

behorende open dagen. 

Goois Lyceum 

 

 

 

Zie de website van het Goois Lyceum 

Vituscollege  Zaterdag 23 januari 2021 

 

https://werkenbijdefensie.nl/events/evenementen

