
 programma MBO
 vrijdag 27 september

Studiekeuzesessies zaal 1 programma vrijdag
Sterke Punten Training: Level 1
NJR (Nationale Jeugdraad)
In de best mogelijke wereld haalt iedereen het beste uit zichzelf. Dat bereiken we als iedereen al jong zijn Sterke Punten ontdekt. 
Sterke Punten zijn die dingen die voor jou vanzelf gaan. Denk hierbij aan het talent voor het spelen van gitaar, je passie voor de natuur 
of je sicke moves als (break)danser. Sterke Punten kun je naast je passie en talent ook koppelen aan je vaardigheden of rollen die jij in 
het dagelijks leven inneemt. Ben jij een geboren leider, een inspirerende verteller of juist een georganiseerde planner? Tijdens deze 
verfrissende training ontdek je wat jij bent.

10:15 - 10:45 11:00 - 11:30 11:45 - 12:15 12:30 - 13:00 13:15 - 13:45 14:00 - 14:30 14:45 - 15:15 15:30 - 16:00 16:15 - 16:45

Tussenjaar of bachelor in het buitenland, waar begin ik?

WilWeg
Wat ga je doen na je eindexamen? Ga je meteen studeren of ga je eerst 
een tussenjaar nemen? Misschien wil je wel een bachelor in het buiten-
land volgen? Tijdens deze presentatie vertellen wij over de tussenjaarmo-
gelijkheden lichten we toe waar je moet beginnen als je je hele studie in 
het buitenland wilt doen. Daarnaast vertellen wij meer over de voorberei-
dingsfase, financiering en de opbrengsten. Dat allemaal aan de hand van 
persoonlijke ervaring en tips van WilWeg ambassadeurs.

11:45 - 12:15

16:15 - 16:45

Stage of uitwisseling in het buitenland, waar begin ik?

WilWeg
Heb je al nagedacht over een stage of een uitwisseling over de grenzen? 
Een periode in het buitenland is niet alleen goed voor je persoonlijke 
ontwikkeling maar staat ook goed op je cv. Bovendien het is een handige 
én leuke manier om een nieuwe taal of cultuur te leren kennen. Tijdens 
deze presentatie lichten we toe hoe je een stageplek in het buitenland 
kunt vinden en hoe je je moet voorbereiden op je uitwisseling. Daarnaast 
geven we informatie over de beschikbare stage- en studie-beurzen. 
Dat allemaal aan de hand van persoonlijke ervaring en tips van WilWeg 
ambassadeurs.

14:00 - 14:30

Studiekeuzesessies zaal 2 programma vrijdag

ZAAL 6
10:30 - 10:55  Techniek & ICT
11:00 - 11:25 Creatief
11:30 - 11:55  Voeding & Groen
12:00 - 12:25  Techniek & ICT
12:30 - 12:55  Creatief
13:00 - 13:25  Voeding & Groen
13:30 - 13:55  Techniek & ICT
14:00 - 14:25  Creatief
14:30 - 14:55  Voeding & Groen
15:00 - 15:25  Techniek & ICT
15:30 - 15:55  Creatief
16:00 - 16:25  Voeding & Groen
16:30 - 16:55 Techniek & ICT

ZAAL 8
10:30 - 10:55  Horeca & Recreatie
11:00 - 11:25 Sport & Veiligheid
11:30 - 11:55  Horeca & Recreatie
12:00 - 12:25  Sport & Veiligheid
12:30 - 12:55  Horeca & Recreatie
13:00 - 13:25  Sport & Veiligheid
13:30 - 13:55  Horeca & Recreatie
14:00 - 14:25  Sport & Veiligheid
14:30 - 14:55  Help je kind kiezen
15:00 - 15:25  Horeca & Recreatie
15:30 - 15:55  Sport & Veiligheid
16:00 - 16:25  Horeca & Recreatie
16:30 - 16:55 Sport & Veiligheid

ZAAL 7
10:30 - 10:55  Zorg, Welzijn & Uiterlijk
11:00 - 11:25 Administratie & Dienstverlening
11:30 - 11:55  Verkopen & Ondernemen
12:00 - 12:25  Zorg, Welzijn & Uiterlijk
12:30 - 12:55  Administratie & Dienstverlening
13:00 - 13:25  Verkopen & Ondernemen
13:30 - 13:55  Zorg, Welzijn & Uiterlijk
14:00 - 14:25  Administratie & Dienstverlening
14:30 - 14:55  Verkopen & Ondernemen
15:00 - 15:25  Zorg, Welzijn & Uiterlijk
15:30 - 15:55  Administratie & Dienstverlening
16:00 - 16:25  Verkopen & Ondernemen
16:30 - 16:55 Zorg, Welzijn & Uiterlijk

MBO Interessegebied Voorlichting 
zaal 6,7 & 8 programma vrijdag 



 programma MBO
 zaterdag 28 september

Studiekeuzesessies zaal 1 programma zaterdag
Sterke Punten Training: Level 1
NJR (Nationale Jeugdraad)
In de best mogelijke wereld haalt iedereen het beste uit zichzelf. Dat bereiken we als iedereen al jong zijn Sterke Punten ontdekt. 
Sterke Punten zijn die dingen die voor jou vanzelf gaan. Denk hierbij aan het talent voor het spelen van gitaar, je passie voor de natuur 
of je sicke moves als (break)danser. Sterke Punten kun je naast je passie en talent ook koppelen aan je vaardigheden of rollen die jij in 
het dagelijks leven inneemt. Ben jij een geboren leider, een inspirerende verteller of juist een georganiseerde planner? Tijdens deze 
verfrissende training ontdek je wat jij bent.

09:15 - 09:45 10:00 - 10:30 10:45 - 11:15 11:30 - 12:00 12:15 - 12:45 13:00 - 13:30 13:45 - 14:15 14:30 - 15:00 15:15 - 15:45

Tussenjaar of bachelor in het buitenland, waar begin ik?

WilWeg
Wat ga je doen na je eindexamen? Ga je meteen studeren of ga je eerst 
een tussenjaar nemen? Misschien wil je wel een bachelor in het buiten-
land volgen? Tijdens deze presentatie vertellen wij over de tussenjaarmo-
gelijkheden lichten we toe waar je moet beginnen als je je hele studie in 
het buitenland wilt doen. Daarnaast vertellen wij meer over de voorberei-
dingsfase, financiering en de opbrengsten. Dat allemaal aan de hand van 
persoonlijke ervaring en tips van WilWeg ambassadeurs.

10:45 - 11:15

15:15 - 15:45

Stage of uitwisseling in het buitenland, waar begin ik?

WilWeg
Heb je al nagedacht over een stage of een uitwisseling over de grenzen? 
Een periode in het buitenland is niet alleen goed voor je persoonlijke 
ontwikkeling maar staat ook goed op je cv. Bovendien het is een handige 
én leuke manier om een nieuwe taal of cultuur te leren kennen. Tijdens 
deze presentatie lichten we toe hoe je een stageplek in het buitenland 
kunt vinden en hoe je je moet voorbereiden op je uitwisseling. Daarnaast 
geven we informatie over de beschikbare stage- en studie-beurzen. 
Dat allemaal aan de hand van persoonlijke ervaring en tips van WilWeg 
ambassadeurs.

13:00 - 13:30

Studiekeuzesessies zaal 2 programma zaterdag

MBO Interessegebied Voorlichting 
zaal 6,7 & 8 programma zaterdag 

ZAAL 7
09:30 - 09:55  Zorg, Welzijn & Uiterlijk
10:00 - 10:25 Administratie & Dienstverlening
10:30 - 10:55  Verkopen & Ondernemen
11:00 - 11:25  Zorg, Welzijn & Uiterlijk
11:30 - 11:55  Administratie & Dienstverlening
12:00 - 12:25  Verkopen & Ondernemen
12:30 - 12:55  Zorg, Welzijn & Uiterlijk
13:00 - 13:25  Administratie & Dienstverlening
13:30 - 13:55  Verkopen & Ondernemen
14:00 - 14:25  Zorg, Welzijn & Uiterlijk
14:30 - 14:55  Administratie & Dienstverlening
15:00 - 15:25  Verkopen & Ondernemen
15:30 - 15:55 Zorg, Welzijn & Uiterlijk

ZAAL 8
09:30 - 09:55  Horeca & Recreatie
10:00 - 10:25 Sport & Veiligheid
10:30 - 10:55  Help je kind kiezen
11:00 - 11:25  Horeca & Recreatie
11:30 - 11:55  Sport & Veiligheid
12:00 - 12:25  Horeca & Recreatie
12:30 - 12:55  Sport & Veiligheid
13:00 - 13:25  Help je kind kiezen
13:30 - 13:55  Horeca & Recreatie
14:00 - 14:25  Sport & Veiligheid
14:30 - 14:55  Horeca & Recreatie
15:00 - 15:25  Sport & Veiligheid

ZAAL 6
09:30 - 09:55  Techniek & ICT
10:00 - 10:25 Creatief
10:30 - 10:55  Voeding & Groen
11:00 - 11:25  Techniek & ICT
11:30 - 11:55  Creatief
12:00 - 12:25  Voeding & Groen
12:30 - 12:55  Techniek & ICT
13:00 - 13:25  Creatief
13:30 - 13:55  Voeding & Groen
14:00 - 14:25  Techniek & ICT
14:30 - 14:55  Creatief
15:00 - 15:25  Voeding & Groen
15:30 - 15:55 Techniek & ICT


