
 

 
Online oriënteren op het MBO 2020 - 2021 
Tijdens de lockdownperiode afgelopen voorjaar zijn alle mogelijkheden om een kijkje te nemen 
op een mbo-school door middel van een Open Dag of meeloopdag afgelast. Behoorlijk 
onhandig natuurlijk als je je wilde oriënteren of verdiepen in je vervolgopleidingskeuze en een 
Open Dag of een meeloopdag wilde bezoeken. Gelukkig zijn er wel heel veel online initiatieven 
opgezet door de onderwijsinstellingen, zodat je toch heel veel informatie kunt vinden en 
misschien al een klein beetje de sfeer kan proeven. Hieronder een overzicht. Alle data zijn 
onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen vanuit 
de overheid.  
 
Check altijd de website van de instelling voor de laatste informatie!  
 
Veel plezier bij het oriënteren & verdiepen. 
Met vriendelijke groet, 
De decanen  
 
 
 
Uitleg over schema 
MBO 
instelling 
Locatie 

Online oriëntatie 
activiteiten 

Open Dag 
Online 

Op locatie (check 
te zijner tijd de 
website of het 
doorgaat) 

  
 
 
Een link naar 
de website & 
opleidingen van 
deze instelling 
en de 
plaats(en) van 
deze instelling. 

Welke mogelijkheden zijn er 
op de website of youtube te 
vinden? En hoe kun je 
contact opnemen?  
Deze activiteiten zijn niet 
tijdsgebonden. 

In deze kolom 
staan de online 
activiteiten die op 
een bepaalde tijd 
plaatsvinden. 
Vaak moet je je 
aanmelden via de 
website. 

In deze kolom staan 
de activiteiten op 
locatie. Afhankelijk 
van de 
ontwikkelingen 
rondom corona 
vinden deze 
activiteiten op 
locatie plaats of toch 
online. Bekijk de 
website voor de 
laatste informatie. 
Aanmelden is bijna 
altijd noodzakelijk. 

 
  



 

 



 

MBO instelling  
Locatie 

Online  oriëntatie activiteiten Open Dag Online Op locatie (check te zijner  
tijd de website of het doorgaat).  
Vaak moet je je aanmelden via de website 

Aventus 
Deventer, 
Apeldoorn & 
Zutphen 

- Filmpjes van opleidingen op Youtube  
-  Aventus Live: Tijdens de online Open 

Dagen zijn er live streams uitgezonden van 
verschillende opleidingsrichtingen. Deze 
kun je nog steeds bekijken. 

- Leerlingen en ouders kunnen hun vragen 
ook stellen via de sociale kanalen  
(7 dagen in de week van 08.00 tot 22.00 
uur):  www.facebook.com/aventus.school 
www.instagram.com/aventus_school 

- Whatsapp: 06 - 11 95 54 63 
- Studiekeuzeadviesgesprek, mail naar 

studiekeuzeadvies@aventus.nl 
 

Online festival 
9 t/m 13 november 
 

• De online game @Aventus om 
kennis te maken met opleidingen 

• Aventus Live 2.0 – een online live 
stream waarbij 2 richtingen 
besproken worden. 

• Aventus Live oudereditie 
 

Rondom de herfstvakantie ontvang je 
informatie ! 

 

Rijn IJssel College  
Arnhem & 
Wageningen 

- Filmpjes van opleidingen via Youtube 
- Studieinformatiepunt voor vragen en hulp 

bij studiekeuze (e-mail, chat op de website 
of whatsapp) 

- In de week van maandag 1 t/m 5 maart: 
online webinars door de opleidingen via 
www.rijnijssel.nl 
 

Online Open Dag  
Vrijdag 20 november 2020  
14.00 – 16.00 uur.  

Open dagen: 
Dinsdag 12 januari 2021 (16.00 – 20.00 uur) 
Dinsdag 9 maart 2021 (16.00-20.00 uur) 

Astrum College  
Velp 

- Filmpjes van opleidingen en de school via 
Youtube 

Verschillende webinars:  
Horeca, Recht en Arbeid, Media & ICT 
Veiligheid, Zorg & Welzijn 

Open Dag 
Vrijdag 27 november 2020 

Deltion College  
Zwolle 

- Filmpjes van opleidingen via Youtube 
- Webinairs over over het mbo, Hoe maak je 

een studiekeuze, Help je kind kiezen.  
Inschrijven via de website. 

- Studiekeuzehulp & website voor 
studiekeuze 

- Een virtuele tour over de Campus van 
Deltion 
 

Online Open Avond  
Vrijdag 13 november 2020  
(18.00-21.00 uur- aanmelden is nodig) 

Open dagen: 
Vrijdag 22 januari 2021 (14.00-20.30 uur) 
Zaterdag 23 januari 2021 (10.00 -14.00 uur) 

  

https://www.aventus.nl/opleidingen
https://www.youtube.com/user/OntdekAventus/videos
https://www.aventus.nl/live
http://www.facebook.com/aventus.school
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Faventus_school&data=01%7C01%7CSandra.Goulmij%40achterhoekvo.nl%7C0bf43f1ff2234471e3ee08d853d7c4e8%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C1&sdata=23byIq8cTD%2FU1xNud74%2BEfk%2BFaho6RQqiWBDTL0Breo%3D&reserved=0
mailto:studiekeuzeadvies@aventus.nl
https://www.rijnijssel.nl/mbo-opleidingen/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuKp1sTIqWUjre11gm2rbJT2v4dMew6Ux
https://www.rijnijssel.nl/contact/
http://www.rijnijssel.nl/
https://www.rijnijssel.nl/open-dagen/
https://www.rijnijssel.nl/open-dagen/
https://www.astrumcollege.nl/opleidingen
https://www.youtube.com/channel/UCbUtCKEjNGmQPxZjuYhkTLw
https://www.astrumcollege.nl/mbo-opleidingen/horeca-toerisme-recreatie/horeca-velp
https://www.astrumcollege.nl/mbo-opleidingen/handel-economie-en-administratie/recht-en-arbeid-velp
https://www.astrumcollege.nl/mbo-opleidingen/media-en-ict/media-velp
https://www.astrumcollege.nl/mbo-opleidingen/veiligheid-en-sport/veiligheid-velp
https://www.astrumcollege.nl/mbo-opleidingen/zorg-en-welzijn/verpleging-verzorging-velp-arnhem
https://www.astrumcollege.nl/open-dag-astrum-college
https://www.deltion.nl/onderwijsaanbod
https://www.youtube.com/channel/UCLVqRDE4Y6hNKLbpKAi15YQ/playlists
https://www.deltion.nl/
https://www.deltion.nl/voorlichting-studenten/advies-studiekeuze
https://www.deltion.nl/voorlichting-studenten/advies-studiekeuze
https://www.youtube.com/watch?v=2lI6yHiJFwY
https://www.deltion.nl/studeren-bij/open-dagen
https://www.deltion.nl/bij-deltion/nieuws-en-events/open-avond-13-november


 

MBO instelling  
Locatie 

Online  oriëntatie activiteiten Open Dag Online Op locatie (check te zijner  
tijd de website of het doorgaat).  
Vaak moet je je aanmelden via de website 

Landstede 
Zwolle, Raalte & 
Harderwijk 

- Webinars  
- Vragen over opleidingen stellen:  

van 14.00 – 15.00 uur op werkdagen 
tijdens schoolweken 

- Studiekeuzeadviesgesprek aanvragen via 
studiekeuze@landstedegroep.nl 

- Filmpjes van opleidingen en locaties via 
Youtube 

 - Open Dagen zie Open dagen 
 
Voor het Open Huis op donderdag 5 november is 
er een alternatieve opzet, een combinatie van 
online voorlichting en fysiek bezoek aan een 
locatie naar keuze in tijdsblokken.  
Meer informatie over de aanmeldmogelijkheden 
op de site Open dagen 
 
Donderdag 21 januari (16.30 tot 20.30 uur) 
Aanmelden via de website 
Donderdag 18 maart (16.30 tot 20.30 uur) 
Aanmelden via de website 

Cibap  
Zwolle 

- Ervaar het Cibap 
- Online voorlichtingsgesprek 
- Online voorlichtingsfilmpjes 
- Filmpjes van opleidingen en de school via 

Youtube 

Het Cibap heeft doesiessies.  
Je kunt je opgeven via de website. 

Open Dagen  
Vrijdag 29 en zaterdag 30 januari 2021 

Zone College 
Zwolle & Deventer 

- Filmpjes van opleidingen en de school via 
Youtube 

 Open dagen 
Vrijdag 27 november van 15.00 tot 21.00 
Doetinchem, Zwolle & Deventer 

Helicon  
Velp 

- Alle oriëntatie mogelijkheden staan op:  
- Online kennis maken  
Binnenkort te bekijken:  

• presentaties per opleiding 
• een op een contact met een docent 

voor vragen 
• Proeflessen 

- Stel je vraag via Whatsapp 
- Filmpjes van opleidingen en de school via 

Youtube 

 Open dag 
Zaterdag 21 november 2020 Velp 
Zaterdag 30 januari 2021 Velp 
 
Informatieavond:  
vrijdag 29 januari 2021 
dinsdag 9 maart 2021 
 
Aanmelden en tijdstippen zie website 

ROC van Twente 
Almelo & Hengelo 

- Filmpjes van opleidingen en de school via 
Youtube 

- Website Kom kennismaken 

Online open dag  
Zaterdag 21 november 2020  
10.00 – 14.00 uur. 'Weet jij het al?'    
- Technische opleidingen Twente 
 

Open dagen 
Vrijdag 15 januari 2021 | 16.00 - 21.00 uur  
'Wat past bij jou?' 
Donderdag 18 maart 2021 | 18.00 - 21.00 uur 
'Twijfel je nog?'  

 

https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/
https://www.landstedembo.nl/webinars/
https://www.landstedembo.nl/paginas/contactpagina-open-huis/
mailto:studiekeuze@landstedegroep.nl
https://www.youtube.com/channel/UCDcvHk-xUAFSV_PVxkmXySQ/playlists
https://www.landstedembo.nl/open-dagen/
https://www.landstedembo.nl/open-dagen/
https://www.landstedembo.nl/open-dagen/
https://www.landstedembo.nl/open-dagen/open-huis-zwolle-21-januari/
https://www.landstedembo.nl/open-dagen/open-huis-zwolle-18-maart/
https://www.cibap.nl/vakschool/opleidingen/
https://www.cibap.nl/vakschool/ervaar-het-cibap/
https://www.cibap.nl/cibap_events/voorlichtingsavond-4/
https://www.cibap.nl/cibap_post/online-voorlichting/
https://www.cibap.nl/cibap_post/online-voorlichting/
https://www.youtube.com/user/Cibapvakschool/videos
https://www.cibap.nl/cibap_events/demo-doe-sessie/
https://www.cibap.nl/cibap_events/open-dagen/
https://mbozone.nl/opleidingen/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlCgp0mNT6TlpcpRD8hZfhL4UWzrjcYxL
https://mbozone.nl/agenda/
https://www.helicon.nl/mbo/opleidingen/
https://www.helicon.nl/mbo/kennismaken/
https://www.helicon.nl/mbo/helicon-mbo-velp/contact/
https://www.youtube.com/channel/UCSVzeZHzFm2dNRlWedTgtcg
https://www.helicon.nl/mbo/kennismaken/open-dagen/?locations=helicon-mbo-velp
https://www.helicon.nl/mbo/helicon-mbo-velp/open-dagen/!/2020/11/16912/kennismaken-met-helicon-mbo-velp
https://www.rocvantwente.nl/voor-scholieren/mbo-opleidingen.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_hNm5IBu_m93GE9mTiJQ2mBxDzX-F0H
https://www.rocvantwente.nl/voor-scholieren/kom-langs-en-maak-kennis.html
https://www.rocvantwente.nl/overzicht-open-dagen.html
https://www.remo-wt.nl/
https://www.remo-wt.nl/
https://www.rocvantwente.nl/overzicht-open-dagen.html

