
Welkom op de Open Avond
Programma deeltijd bacheloropleidingen 17.00 - 20.00 uur

Economie (Career Academy)
- Algemene voorlichting   17.15. 18.15 en 19.15 uur  locatie Kralingse Zoom
- Bedrijfskunde     doorlopende voorlichting  locatie Kralingse Zoom
- Business IT & Management  doorlopende voorlichting  locatie Kralingse Zoom
- Commerciële Economie   doorlopende voorlichting  locatie Kralingse Zoom
- Finance & Control    doorlopende voorlichting  locatie Kralingse Zoom
- Human Resource Management  doorlopende voorlichting  locatie Kralingse Zoom
   
 
Gedrag en Maatschappij   
- Social Work, Voorlichting   17.15, 18.00 en 19.00 uur  locatie Museumpark
- Social Work, Proefles   17.15, 18.00  en 19.00 uur  locatie Museumpark  
 
Gezondheidszorg    
- Leraar Gezondheidszorg & Welzijn doorlopende voorlichting  locatie Rochussenstraat
- Onderwijsondersteuner    doorlopende voorlichting  locatie Rochussenstraat
 Gezondheidszorg & Welzijn (Ad)
- Verpleegkunde    doorlopende voorlichting  locatie Rochussenstraat  
      
           
Kunst, Media & ICT 
- Communicatie    doorlopende voorlichting  locatie Museumpark
- Docent Beeldende Kunst en Vormgeving doorlopende voorlichting  locatie Blaak
- Informatica     doorlopende voorlichting  locatie Museumpark   
      

Onderwijs  
- Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) 17.15, 18.15 en 19.15 uur  locatie Museumpark
       doorlopende voorlichting  locatie Museumpark
- Lerarenopleidingen VO/BVE Exact,   17.15, 18.15 en 19.15  uur  locatie Museumpark
 Sociaal en Talen Algemene voorlichting 
- Lerarenopleidingen VO/BVE   doorlopende voorlichting  locatie Museumpark
 Opleidingsspecifieke voorlichtingen 
- Lerarenopleiding VO/BVE Kopopleiding doorlopende voorlichting  locatie Museumpark 
- Lerarenopleiding VO/BVE Zij-instroom doorlopende voorlichting  locatie Museumpark
- Onderwijsondersteuner Technisch  doorlopende voorlichting  locatie Museumpark
 Beroepsonderwijs (Ad)     
- Pedagogisch Didactisch Getuigschrift doorlopende voorlichting  locatie Museumpark     
                   
Techniek  
- Bouwkunde     doorlopende voorlichting  locatie Academieplein 
- Chemische Technologie   doorlopende voorlichting  locatie Academieplein
- Civiele Techniek    doorlopende voorlichting  locatie Academieplein
- Logistics Management    doorlopende voorlichting  locatie Academieplein
- Technische Bedrijfskunde   doorlopende voorlichting  locatie Academieplein
- Werktuigbouwkunde   doorlopende voorlichting  locatie Museumpark   
     

       



Studievoorlichting (aanwezig op locatie Academieplein, Kralingse Zoom en Museumpark)
Bij de stand van Studievoorlichting kun je terecht met alle vragen over de opleidingen. Ook is hier prakti-
sche informatie te krijgen over toelatingsvoorwaarden, toelatingsexamens, buitenlandse diploma’s, voor-
bereidingscursussen, data, het aantal lessen, kosten en inschrijving. 

Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs (alleen op locatie Academieplein)
Speciaal voor studenten die Toelatingsexamen moeten doen (21+, NT2, deficiënties), hebben we een 
stand in het restaurant. Je kunt er o.a. terecht voor proefexamens, voorbereidingscursussen, onder-
steunende vakken in de propedeuse en de Aanlegtest. 

Student aan Zet  (alleen op locatie Academieplein)
Student aan Zet is de plek waar je als student binnen kunt lopen voor specifieke ondersteuning. Denk 
bijvoorbeeld aan studeren met een functiebeperking, studeren als vluchteling of studeren op latere leeftijd. 
We bieden diverse workshops, bijeenkomsten en keuzevakken aan die inspelen op de huidige trends en 
ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving. Een team van professionals en ervaringsdeskundigen 
staat klaar om jou te voorzien van inspiratie, advies, support en training. 

Associate degrees 
De Associate degrees vind je in het Paviljoen van locatie Museumpark. Het programma van deze opleidin-
gen vind je op deze pagina een week voor het event.

Business Masters
Op locatie Kralingse Zoom vind je de drie Business Masters.
- Master International Supply Chain Management  doorlopende voorlichting Kralingse Zoom 91
- Master Consultancy and Entrepreneurship  doorlopende voorlichting Kralingse Zoom 91
- Master Finance and Accounting    doorlopende voorlichting Kralingse Zoom 91
 

    
        

Open avond - Deeltijd Bacheloropleidingen 
4 juni 2019, 17.00 - 20.00 uur
Locaties Academieplein, Blaak, Kralingse Zoom en Museumpark 


