CHECKLIST OPEN DAGEN
voor ouders en verzorgers
ALBEDA OPEN DAGEN 2017
VRIJDAG 20 & ZATERDAG 21 JANUARI + DONDERDAG 16 MAART
WWW.ALBEDA.NL/OPENDAGEN

STUDIEKEUZE
• Waar moet ik op letten voor een juiste studiekeuze voor mijn kind?
• Wat is het Studie Info Punt?
• Wat kan het Studie Info Punt voor mijn kind betekenen in de studiekeuze?

DE OPLEIDING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe weet ik of deze opleiding bij mijn kind past?
Waarom zou hij/zij deze opleiding bij het Albeda College volgen?
Hoe weet ik of mijn kind deze opleiding aan kan?
Uit welke leerwegen kan worden gekozen? Wat is het verschil?
Op welk niveau kan mijn kind instromen met deze vooropleiding?
Op welke locatie kan de opleiding worden gevolgd?
Welke vakken worden het eerste jaar gegeven en wat houden die vakken precies in?
Welke vakken vinden andere studenten wel/niet makkelijk of leuk? En waarom?
Zijn er specialisaties of keuzemogelijkheden binnen de opleiding?
Welke regels zijn er binnen het Albeda College?

BEGELEIDING
• Hoe is de begeleiding vanuit school voor studenten geregeld?
• Wat kan ik doen om mijn kind te begeleiden tijdens de opleiding?
• Als er specifieke begeleidingswensen zijn, bijvoorbeeld bij een handicap van een student
of topsporters, waar kan ik dan terecht?
• Hoe is het contact met ouders vanuit de school georganiseerd?

STAGE
•
•
•
•

Hoeveel stage moet mijn kind lopen tijdens deze opleiding? In welk jaar? Hoelang?
Moet hij/zij zelf een stageplek zoeken?
Werkt het Albeda College samen met bedrijven voor stages?
Is het mogelijk stage te lopen in het buitenland?

TOEKOMST
• Welke mogelijkheden zijn er voor een vervolgopleiding?
• Wat kan mijn kind worden met deze opleiding?
• Wat is de kans op werk op dit moment met deze opleiding?

AANMELDING EN TOELATING
•
•
•
•
•

Welke toelatingseisen zijn er voor deze opleiding?
Wanneer moet mijn kind zich uiterlijk aanmelden voor deze opleiding?
Wat houdt de intakeprocedure in?
Wat zijn de kosten? Heeft mijn kind recht op bijvoorbeeld studiefinanciering?
Kan mijn kind zich aanmelden, ook al weet hij/zij nog niet goed wat hij/zij wil?

Met deze checklist helpen we u graag bij het vinden van de juiste studie voor uw zoon of dochter.
Meer tips voor een goede studiekeuze vindt u op: www.albeda.nl/studiekeuze
Meer info over de arbeidsmarkt en de kans op werk: https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-werk

HANDIGE
WEBSITES
STUDIEKEUZE
Welke opleidingen zijn er? Hoe kom je erachter wat je leuk vindt en wat er bij je past? Wat is een goede beroepskeuzetest? Hoe groot is de kans op een baan na het afronden van een bepaalde opleiding?
Deze websites helpen je bij het vinden van antwoorden op deze en andere vragen over je studiekeuze.
• Informatie over opleidingen van het Albeda College
• Informatie over opleidingen van het
Techniek College Rotterdam
• Beroepskeuzetest op Albeda.nl
• MBO stad-beroepskeuzesite voor het mbo
• Beroepen in beeld:
• Informatie over regionale opleidingen centra (ROC’s)
• Website over studeren in het algemeen
• Techniek in beeld
• Voor iedereen die wil leren en/of werken
• Kans op werk

www.albeda.nl
www.techniekcollegerotterdam.nl
www.rocalbeda.icares.com
www.mbostad.nl
www.beroepeninbeeld.nl
www.roc.nl
www.tkmst.nl
www.techniekinbeeld.nl
www.opleidingenberoep.nl/ts/ob
www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-werk

DE OPLEIDING
Wil je kennismaken met een opleiding die je wilt gaan volgen? Kom proefstuderen of meelopen.
Meld je aan tijdens de infodag, open dagen of via je decaan.

BEGELEIDING
Bij het Studie Info Punt kun je terecht met al je vragen. Onze voorlichters geven informatie aan iedereen die
een mbo-opleiding wil volgen bij het Albeda College. Je kunt bij het Studie Info Punt terecht voor vragen over
opleidingen, studiekeuze, aanmelden en alles wat daarmee te maken heeft.
Je bent van harte welkom! Een afspraak maken is niet nodig.
Rosestraat 1101
3071 AL Rotterdam
GEOPEND OP:
• maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur
• donderdag van 11.00-15.00 uur
albeda@albeda.nl
010 290 10 20

