
 

 

Wat is er te doen tijdens de open dag? Locatie Zuster Hennekeplein, Rotterdam 

Donderdag 16 maart 2023 | 15.00-20.00 uur  

 

Albeda Travel & Leisure College 

Tijdens de open dag zijn er voor de opleidingen Zelfstandig medewerker leisure & hospitality, 

Leidinggevende leisure & hospitality en Leidinggevende travel & hospitality doorlopend 

voorlichtingsactiviteiten door studenten en docenten. Bij de balie in de centrale hal verwijzen we je graag 

naar de juiste plek om de informatie over de opleiding(en) van jouw keuze te ontvangen. 

 

Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk 

Om je een beeld te geven van de opleiding Sociaal werker, nemen we je mee op reis! Je loopt 

langs vier onderdelen. Bij elk onderdeel bezoek je een stukje van de opleiding. We vertellen je over ons 

onderwijs, je kunt doe-activiteiten doen, filmpjes bekijken en alles te weten komen over het beroep en stage 

(bpv). Bij de balie in de centrale hal verwijzen we je graag naar de juiste plek. In dit e-zine vind je alvast wat 

meer informatie over de opleidingen van ons college en over hoe het is om bij ons te studeren.  

Bekijk hier het e-zine! 

 

Albeda College Economie & Ondernemen 

Voor al onze opleidingen op deze locatie zijn er doorlopend voorlichtingsactiviteiten door studenten en 

docenten. 

 

• English languages and excellence tracks (tweetalig & excellentietrajecten EBBD/BTEC) 

Presentatie over IBS (International business studies) en International event and marketing studies 

 

Tijd: doorlopend 

Locatie: 2e verdieping, door de deur linksaf 

 

• Handel/Retail - donderdag 16 maart 

16:00 uur Presentatie Handel/Retail 

17:00 uur Presentatie Handel/Retail 

18:00 uur Presentatie Handel/Retail  

 

Locatie: lokaal 318, 3e etage 

 

Proefstuderen en meelopen 

Weet je al welke richting je wilt volgen, maar wil je je nog verdiepen in de opleiding? Kom dan een dagje 

meelopen of proefstuderen bij Albeda! Check hier het overzicht van onze activiteiten en geef je meteen op!    

 

https://albeda-college.viewer.foleon.com/college-sociaal-pedagogisch-werk/e-zine-toekomstige-studenten-2022-2023/
https://forms.summit.nl/albeda/MeelopenProefstuderen/open/b0bb6ccf-6302-4e1b-8779-08010df076f7

