DONDERDAG

27 JAN.
2022

Mbo-doorstroomdag
in Dronten

Nog één jaar studeren en je hebt je mbo-diploma op zak,
maar wat ga je daarna doen? Je kunt gaan werken, maar je kunt ook kiezen
voor een hbo-opleiding. Wat kies jij? Studeren aan het hbo, iets voor jou?
Wist je dat je met een hbo-diploma op zak meer kansen en mogelijkheden hebt op de arbeidsmarkt?
Een hbo-opleiding biedt je de mogelijkheid je te verdiepen in een vakgebied. Je krijgt meer kennis
die je in je latere beroep goed kunt gebruiken: bijvoorbeeld in de rol van adviseur of ondernemer,
maar ook als je juist een passie voor dieren hebt waar je graag je beroep van wilt maken.
We willen jou graag laten kennismaken met ons studieaanbod en hebben een interessant
programma voor je in elkaar gezet!
Per studie kun je voorlichting en een proefles volgen. Hier kun je onze studenten en docenten alles
vragen over bijvoorbeeld hoe het is om na het mbo door te studeren aan het hbo. Natuurlijk willen
we jou ook een kijkje laten nemen bij onze praktijkfaciliteiten. Ga mee op rondleiding bij onze melkvee- varkens- of pluimveestal, het Agri Innovation Centre, onze Paardenplaats, onze kas en
OnderwijsLeerKavel of laat onze studenten Diergezondheid & Management jou vertellen wat zij
tijdens, maar ook naast hun studie doen.

Programma
12.45 UUR
13:00 UUR

Start programma
Een hbo-studie na je mbo? Wat is er anders en waar moet je rekening mee houden?
Onze instroomcoördinator en studenten vertellen jou over hun ervaringen.
13:30 UUR
Start voorlichting / proefles per studie
Maak kennis met onze studies op het gebied van ondernemen, bedrijfskunde, dier, plant en
voedsel. Docenten en studenten zitten voor jou klaar om alles te vertellen over de studie. Ook kun
je met al jouw vragen bij hen terecht.
14:45 UUR
Start rondleidingen
Per studie krijg je te zien welke faciliteiten van belang zijn voor deze studie.
Studenten nemen je mee op rondleiding en laten je een kijkje nemen o.a. bij Aeres Farms (waar
onze melkvee- , varkens- en pluimveestal gevestigd zijn), Agri Innovation Centre, Paardenplaats etc.
15:45 UUR
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Vooargeinnda!
je

FEBR.
2022
Open Dag
Vrijdag 11 februari 2022 organiseren we een open dag. Tijdens deze
dag krijg je informatie over alle
opleidingen die in Dronten worden
aangeboden.
Ook neem je een kijkje bij onze faciliteiten zoals Aeres Farms;
Paardenplaats; Techniek etc.

Meeloopdagen
Tijdens een meeloopdag neem je
een kijkje in de lessen bij de studie
waar jij interesse voor hebt. Omdat
onze studenten de school en de
studies het beste kennen, organiseren zij de meeloopdgen. Meld je
hiervoor op onze website aan!
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MRT.
2022
Open Dag
Vrijdag 11 maart 2022 organiseren
we een open dag. Tijdens deze dag
krijg je informatie over de studie die
jij interessant vindt. Ook kun je mee
op rondleiding en een praatje maken
met onze studenten en docenten.

Meer weten? Volg ons!
aereshogeschooldronten //

aereshogeschooldronten //

aereshogeschooldronten

Inloop en ontvangst

Einde mbo-doorstroomdag

Aanmelden?

aereshogeschool.nl/doorstroomdagen

