
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check voor je naar een open dag gaat op de website of de informatie nog juist 

is.  

Let op: vaak moet je je vooraf online aanmelden! 

Open-dagen-kalender 

 

Mbo-opleidingen 

& 

havoscholen 

  

2021-2022 
 

 



MBO College 

Hilversum 

 & 

ROC Amsterdam 

 

 
 

Open dagen (https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen):  

• Vr. 19 nov. 16.00 – 20.00u  Hilversum , A’dam, Amstelveen, 
Diemen en Hoofddorp 

• Za. 20 nov. 10.00 – 14.00u Hilversum , A’dam, Amstelveen, 
Diemen en Hoofddorp 

• Za. 15 jan. 10.00 – 14.00u Hilversum   

• Do. 27 jan. 16.00 – 20.00u  A’dam, Amstelveen, Diemen en 

Hoofddorp. 

• Do. 24 mrt. 16.00 – 20.00u Hilversum , A’dam, Amstelveen, 
Diemen en Hoofddorp 

De studiekeuzeweken vinden na elke open dag plaats. Gedurende 

drie weken kan de studiekiezer uit verschillende activiteiten kiezen 

die hen helpen met het maken van de juiste keuze voor een mbo-

opleiding. Denk hierbij aan online voorlichtingen d.m.v. webinars, 

ouderavonden, meelopen met een les en nog veel meer. 

ROC Flevoland 

 

 
 

Open dagen Almere Buiten, Almere Poort & Lelystad  

(https://www.rocvanflevoland.nl/MBO-onderwijs/Opendagen) 

• Zat. 13 nov. 10.00 – 14.00u  

• Do. 20 jan. 16.00 – 20.00u  

• Di. 15 mrt. 15.00 – 19.00u 

ROC Midden 

Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

Open week 7-8-9 december 2021 van 18 tot 21 uur.  

 

Andere geplande open dagen: https://www.rocmn.nl/hulp-info/open-

dagen-orientatieworkshops-en-rondleidingen 

MBO Amersfoort 

 

 

https://www.mboamersfoort.nl/open-huis/ 

 

• Maandag 29 nov. 18:00 – 21:00 

• Zaterdag 22 jan. 10:00 - 14:00 

• Dinsdag 8 mrt. 18:00 - 21:00 

• Woensdag 15 juni 18:00 - 21:00 

MBO Utrecht 

 

 

 

Open dagen https://www.mboutrecht.nl/studiekeuze-events/ 

• di. 16 nov.: 18 – 20.30 u 

• Za. 22 jan. 10:00 - 13:00 u 

• Do. 10 mrt. 18:00 - 20:30 u 
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ROC TOP 

 

 

Online open dag:  

• Do. 25 nov. 17.00 – 20.00 u  

Andere open dagen: 

https://www.roctop.nl/kom-kijken/#agenda 

  

Nimeto 

 

 

Open huis 26 en 27 november 

https://www.nimeto.nl/ 

 

 

Mediacollege 

A’dam (MA) 

 
 

Open dag 17 nov. 15.00 – 21.00 u 

 

https://www.ma-web.nl/opendag/ 

 

Hout en Meubilerings 

College (HMC) 

A’dam en R’dam 

Open dag za. 13 nov. 10.00 – 14.00 u 

(https://hmcollege.nl/actueel/open-dagen/) 

 

• Vr. 21 jan.: 17.00 – 21.00 u 

• Za. 22 jan.: 10.00 – 14.00 u 

• Do. 10 mrt.: 15.00 – 19.00 u 

 

ICT campus 

H’sum 

 

 

Open avond (https://www.ictcampus.nl/open-dag-avond/) 

 

• Do. 2 dec. 19:00 - 20:30 u 

• Za. 15 jan. 10:00 - 13:00 u 

• Di. 8 feb. 19:00 -  20:30 u 

• Wo. 16 mrt. 19:00 - 20:30 u 

Open dagen: https://www.yuverta.nl/open-dagen/ 

 

 

 

Defensie 

 

 

 

 

Defensie verzorgt webinars en activiteiten om jongeren te informeren 

over de mogelijkheden bij defensie: 

https://werkenbijdefensie.nl/ontmoet-defensie/evenementen 
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Ook kun je je opgeven voor een orienterende of snuffelstage:  

https://werkenbijdefensie.nl/vacatures/stages/orienterende-of-

snuffelstage/660  

 

Tio 

 

 

 

Wekelijks zijn er online open dagen voor de verschillende opleidingen. 

https://www.tio.nl/opendagen/ 

 

IVA Driebergen 

(Automotive & 

nautisch business 

management) 

 

 

https://www.iva.nl/open-dagen/ 

 

• Za. 20 nov. 9.00 tot 12.00 u + 13.15 – 16.15 u 

• Do. 16 dec. 18:30 - 21:30 u 

 

 

 

Grafisch Lyceum 

Utrecht (GLU) 

 

https://www.glu.nl/ 

 

• Za. 20 nov. verwchill. tijdstippen. 

Bouwmensen 

 

Bouwmensen heeft opleidingen door heel Nederland. Op : 

https://www.bouwmensen.nl/opendag/ vind je de verschillende 

vestigingen en de daarbij behorende open dagen. 

 

Business school 
Notenboom 

 

https://www.notenboom.nl/contact/open-dagen 

• Di. 9 nov. 17.30 – 20.30 u 

• Di. 7 dec. 17.30 – 20.30 u 

• Di. 14 dec. 17.30 – 20.30 u 

• Di. 21 dec. 17.30 – 20.30 u 

 

Vivium academy 

 

Leren en werken in de zorg 

 

https://academy.vivium.nl/contact/ 

 

SVO vakopleidingen 

Food 

 

 

 

Kijk voor open dagen op: https://www.svo.nl/agenda/ 
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Open dag Vakopleiding voor de infra (https://www.soma-college.nl/) 

 

• Za. 27 nov. 09.00 - 15.00 u 

 

 

Dutch Health Academy 

 

School voor gezondheidstechniek www.dutchhealthtecacademy.nl 

 

Scheepvaart en 

transportcollege 

 

https://stc-group.nl/open-dagen 

 

Goois Lyceum 

 

 

 

 

Open dag: za. 5 feb. 10.30 - 14.00 u. 

Vituscollege Open dag: za 29 jan  

Willem de Zwijger 

 

Wordt bekend gemaakt op de website: https://wdz.nl/ 

https://www. midden.nl/nl 

 

https://www.studiekeuzebeurs.nl/nl 

26 + 27 nov. 

 

 

 

www.kiesmbo.nl 

 

Online testen https://www.kiesmbo.nl/interessetest 

https://www.rocva.nl/Studiekeuzetests/Overzicht 

https://www.rocmn.nl/talententest 

https://www.rocmn.nl/interessetest 

https://www.roctop.nl/studiekeuzetest 
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