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Studiekeuzekind.nl
Een website met veel informatie over
studiekeuze. In principe gericht op de
leerlingen van de havo en atheneum,
maar ook veel relevante informatie
voor de leerlingen van de mavo.

Klik op het plaatje

Locatiecarrousel ROC van Amsterdam
Vakkenpakketformulier
Ook dit jaar organiseert het ROC van Amsterdam de
Alle leerlingen moeten voor 12 april
Locatiecarrousel. Deze is speciaal voor 3e jaars mavo-leerlingen en het vakkenpakketformulier digitaal
geeft hen een unieke kans om alvast kennis te maken met één van inleveren via Zermelo (klik op
de mbo-colleges van het ROC van Amsterdam en de opleidingen.
“single-sign-on”)
Het VeenLanden College heeft gekozen voor het mbo-college
Hilversum. De leerlingen worden ontvangen op het mbo-college
met een informatief programma om zo een goed beeld te krijgen
van het mbo-college en de opleidingen.
Het mbo-college verwelkomt de leerlingen op donderdag 23 mei
2019 van 13:00 tot 15:00 uur. Tijdens het programma komen alle
opleidingen aan bod die binnen het mbo-college worden gegeven.
De leerlingen moeten zich opgeven via www.ikkiesmbo.nl (maak
zelf een account aan). Een docent vanuit het VeenLanden College
zal aanwezig zijn tijdens deze activiteit. Afhankelijk van het aantal
aanmelding zal gekeken worden naar het vervoer.
Studiekeuze begeleiding filmpje
Open dagen
- 23 mei locatiecarrousel ROC van Amsterdam
(inschrijven via www.ikkiesmbo.nl)
- 29 mei Wellant College (Aalsmeer & Amsterdam)
- 12 juni Wellant College (Houten)
- 13 juni ROC van Midden Nederland
Bezoek een open dag!
In het PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) is het
bezoeken van een open dag opgenomen. Dit is dus voor
alle leerlingen in de 3de klas verplicht. Hiermee willen we
de leerlingen, dit jaar al, een goed beeld geven een
school op het mbo. Dit helpt ze volgend jaar een goede
Klik op het plaatje
keuze te maken! De locatiecarrousel kan ook gebruikt
worden als open dag.
MBO Uitgelicht: ROC TOP
ROC TOP biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat studenten
goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie. ROC TOP
onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht die aan studenten
wordt gegeven. De organisatie heeft vier campussen in Amsterdam
waar circa 4.000 studenten deelnemen aan ruim vijftig verschillende
opleidingen. In totaal werken zo’n 450 medewerkers bij de
organisatie. Voor meer informatie klik hier.
Klik op het plaatje voor de video
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