
Periode Activiteit

september - juli Beroep van de Maand
Iedere twee maanden staat er een beroep centraal in de 
voorlichting. In het Studie Info Punt worden presentaties over 
het beroep en de opleiding gegeven. 

 

Voor 3e, 4e en 5e jaars vo-leerlingen en ouders/verzorgers. 
(alleen bij het Albeda College)

oktober 
(donderdag voor 
de herfstvakantie)

MBO-dag 2016 
De MBO-dag 2016 (georganiseerd door Mbo Platform 
Rotterdam Rijnmond).

Voor decanen/mentoren/vakdocenten.

oktober - 
januari

Markten en voorlichting 
Deelname aan markten waar beroepsopleidingen en 
vo-leerlingen/ouders, en zo mogelijk bedrijfsleven, 
elkaar ontmoeten.

Voor 3e, 4e en 5e jaars vo-leerlingen en ouders/verzorgers.

november - 
januari

Sectorwerkstukken
Het maken van een sectorwerkstuk als examenonderdeel van 
het vo. Het opdoen van ervaring in een sector op het mbo 
door de vo-leerling. Zodat hij/zij zich praktisch kan orienteren 
op een sector.

Voor 4e jaars leerlingen mavo/vmbo tl. 
(alleen bij het Albeda College)

november - juni Meeloopdagen
Vo-leerlingen kunnen tijdens reguliere mbo-lessen meelopen en 
ervaren wat een lesdag op het mbo inhoudt. Aanmelden kan 
via de websites van de scholen.

Voor 4e jaars vo-leerlingen.

Periode Activiteit

november - april Proefstuderen 
Vo-leerlingen kunnen een dagdeel proefstuderen op het mbo. 
Ze ervaren theorie- en praktijklessen en krijgen informatie over 
de inhoud van de opleidingen en de arbeidsmarktrelevantie. 
Om te kunnen proefstuderen moet de decaan de vo-leerling 
aanmelden.

Voor 4e jaars vo-leerlingen. 

november Infodag
Dag waarop veel mbo-locaties zijn geopend en waar de vo-
leerlingen en ouders/verzorgers informatie ontvangen over de 
verschillende mbo-opleidingen. 

Voor 3e , 4e en 5e jaars vo-leerlingen en ouders/verzorgers.
Op de website van de scholen staan de data en tijden en 
locaties.

december StudieBeurs West
Een algemene studiebeurs waar verschillende scholen zich 
presenteren.

Voor 3e , 4e en 5e jaars vo-leerlingen en ouders/verzorgers.

november - 
maart

Open dagen
De scholen zetten hun deuren open om de leerlingen de sfeer/
beleving van de opleidingen en locaties te laten proeven en om 
in contact te komen met de teams en de studenten. 

Voor 3e , 4e en 5e jaars vo-leerlingen, ouders/verzorgers en 
decanen/mentoren.

Op de website van de scholen staan de data, tijden en locaties.

vombo-kalender 2016-2017

Kijk op albeda.nl/studiekeuze, techniekcollegerotterdam.nl/studiekeuze en zadkine.nl/studiekeuze voor meer informatie. 

Om leerlingen te helpen bij het maken van hun studiekeuze presenteren het Albeda College, 
Techniek College Rotterdam en Zadkine een gezamenlijk overzicht van activiteiten. 

Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine

Techniek College Rotterdam

Met ingang van 1 augustus 2016 is Techniek 
College Rotterdam, een samenwerkingsschool 
van Albeda en Zadkine, van start gegaan. 
Techniek College Rotterdam heeft een 
eigen uitstraling die past bij de ambitie om 
toonaangevend en innovatief technisch en 
technologisch onderwijs aan te bieden in de 
regio Groot-Rijnmond. Hoewel Albeda en 
Zadkine al jaren lang samen herkenbaar zijn met 
de campagne ‘De Helden van Techniek’ wordt 
de samenwerking binnen Techniek College 
Rotterdam intensiever. Onderwijsprogramma’s 
zijn op elkaar afgestemd en teams werken nauw 
samen. Samen met het bedrijfsleven en onze 
onderwijspartners stemmen we de opleidingen 
nog beter af op de arbeidsmarkt door in te 
spelen op cross-over-ontwikkelingen binnen en 
tussen onze zes werelden van Techniek. 

De technische en technologische opleidings-
locaties blijven de komende periode ongewijzigd, 
maar worden wel naar de nieuwe huisstijl van 
Techniek College Rotterdam omgezet, zodat 
voor studenten een herkenbare, prettige 
leeromgeving ontstaat. Kortom, Techniek 
College Rotterdam is een goede keuze voor 
technische en technologische opleidingen met 
een aantrekkelijk arbeidsmarktperspectief. 
Voor het huidige aanbod kunt u terecht op 
www.techniekcollegerotterdam.nl

Informatiepunten:

Albeda College
Studie Info Punt 
Rosestraat 1101, 3071 AL Rotterdam
T 010 290 10 20
E albeda@albeda.nl

Zadkine
Infoshop 
Hoogstraat 110, Centrale Bibliotheek Rotterdam 
(1e verdieping)
3011 PV Rotterdam
T 010 281 11 55
E infoshop@zadkine.nl

Techniek College Rotterdam
Voor Informatie over opleidingen van Techniek 
College Rotterdam kun je bij de bovenstaande 
informatiepunten terecht.


