
Overzicht oriënteren mbo 

ROC/AOC Informatie Data (online) Open Dagen 

Aventus (Apeldoorn / 
Deventer / Zutphen) 

• Studiekeuzeadviesgesprek, mail naar 
lec@aventus.nl 

• Filmpjes van opleidingen op Youtube 

• Keuzehulp met quiz 

• Ouderavond op 31 januari 2023 van 
19.15 tot 20.45 uur 

Open dag op zaterdag 26 november 2022 
(10.00 tot 16.00 uur) 
Open dag op zaterdag 21 januari 2023 (10.00 
tot 15.00 uur) 
Try-out-event op woensdag 8 maart 2023 
(17.00 tot 20.00 uur)   

Deltion (Zwolle) • Filmpjes van opleidingen via Youtube 

 

Open dagen op vrijdag 4 november 2022  
(14.00 tot 21.00 uur) en zaterdag 5 november 
(10.00 tot 14.00 uur) -> aanmelden mogelijk 
vanaf begin oktober 
Open dagen op vrijdag 20 januari (14.00 tot 
21.00 uur) en zaterdag 21 januari 2023 (10.00 
tot 14.00 uur) 
Open avond op vrijdag 17 maart 2023 (18.00 
tot 20.30 uur) 

Rijn IJssel (Arnhem) • Filmpjes van opleidingen via Youtube 

• Online ouderavond op 23 januari 2023 
van 18.30 tot 20.00 uur 

Online Open Dag op vrijdag 8 november 2022 
Open dag op 24 november 2022 (16.00 tot 
20.00 uur) 
Open dag op 27 januari 2023 (16.00 tot 20.00 
uur) 

Landstede (o.a. in 
Zwolle / Harderwijk) 

• Webinars 

• Vragen over opleidingen stellen 

• Studiekeuzeadviesgesprek aanvragen via 
studiekeuze@landstede.nl 

• Filmpjes van opleidingen en locaties via 
Youtube 

• Dagje meelopen (vanaf november 2022) 

Open Dag op donderdag 3 november 2022 en 
vrijdag 4 november 2022 

Cibap (Zwolle) • Online voorlichtingsfilmpjes 

• Filmpjes van opleidingen en de school via 
Youtube 

• Demo doe sessie 

• Online portfoliosessie  

Open dag op zaterdag 5 november 2022 van 
10.00 tot 14.00 uur 

Open avond donderdag 8 december 2022 vanaf 
19.00 uur 

Open Dagen op vrijdag 27 januari 2023 (16.00 
tot 20.30 uur) en zaterdag 28 januari 2023 
(10.00 tot 14.00 uur) 

Open avond donderdag 23 februari 2023 vanaf 
19.00 uur 

ROC A12 (Ede) • Filmpjes van opleidingen en de school via 
Youtube van de VEVA-opleiding en de 
opleidingen van het Astrum College 
(onderdeel van ROC A12 in Ede) 

• Adviesgesprek aanvragen via 
succesA12@roca12.nl  

Open Dagen op:  

• Dinsdag 11 oktober 2022 (18.30 tot 
20.30 uur) 

• Donderdag 17 november 2022 (18.30 – 
20.30 uur) 

• Zaterdag 21 januari 2023 (10.00 – 15.00 
uur) 

• Vrijdag 17 maart 2023 (16.00 – 20.00 
uur) 

Zone College (o.a. in 
Deventer / Zwolle) 

• Filmpjes van opleidingen en de school via 
Youtube 

Open Dag  
Data nog niet bekend 

Yuverta (o.a. in Velp) • Mail of app Yuverta Velp 

• Filmpjes van opleidingen en de school via 
Youtube 

Yuverta mbo kennismaken 
Data nog niet bekend 
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https://www.youtube.com/channel/UCLVqRDE4Y6hNKLbpKAi15YQ/playlists
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https://www.deltion.nl/bij-deltion/events/2023/januari/open-dagen
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https://www.cibap.nl/cibap_events/open-dag/
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https://www.youtube.com/c/YuvertaTV
https://www.yuverta.nl/mbo/kennismaken/

