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Voorlichtingsrondes
Per studie hebben we op een rij gezet welke voorlichtingen van 
belang zijn en wanneer/waar deze plaatsvinden. In het schema 
hieronder zijn de voorlichtingen te vinden.

Infomarkt
Naast deze voorlichtingsrondes zijn er informatiestands  
in het gebouw. Mocht je de voorlichting gemist hebben,  
dan kan je hier al je vragen stellen. 

• Stands opleidingen Bachelor Docent en Kennismanager 
Groene Sector, Consumptieve Techniek en Dienstverlening 
en Producten (BG en 1e verdieping):

 Ga in gesprek met studenten en krijg een indruk 
 van waar ze mee bezig zijn binnen hun studie.

• Studiekeuzegesprekken / Studiekeuzecheck (BG)*:
 Hoe sluit de opleiding aan bij jou(w situatie)? Tijdens  

de open dag kun je ervoor kiezen een persoonlijk studie-
keuzegesprek te voeren met één van onze gespecialiseerde 
docenten. Interesse? Meld je dan bij de studiekeuzebalie. 

• Stand Werkplekleren (BG)*: 
 Informatie over stages: wat, waar, waarom en hoe?

• Stand instaptoetsen en zomercursussen (BG)*:
 Kom meer te weten over onze instaptoetsen  

en zomercursussen. 

• Stand Opleidingsadvies en Toelating (BG): 
Stel je vragen over opleidingen, opleidingsroutes,  
zij-instroom, financiën en vrijstellingen.

• Catering:
 Vanaf 17.45 uur staat er een kleine versnapering  

voor iedereen klaar in de kantine.

Wat is er te doen vandaag?

Timetable voorlichtingsrondes Open Dag    Deeltijd Voltijd

*(Geldt niet voor Master Leren en Innoveren). 

   Aarzel niet en neem deel aan  
de volgende workshops! 

  • Demo foodprinter
  • Hoe hou je orde in de klas
  • Nature Challenge 
  • Eenheid in Vorm
  • Het vak valt of staat bij de docent

T!P

Lokaalnummers die starten met een 0 vind je op de begange grond, met een 1 vind je op de eerste verdieping, 
met een 2 op de tweede verdieping. Het buitenlokaal is achter het gebouw. 

16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30

Ad Bloemsierkunst (018)  Demo Ad Bloemsierkunst (018)   

Master Leren en Innoveren (215) Aansluitend gesprek met docent

Mogelijkheid studiekeuzegesprek

Educatief Professional Beroepsonderwijs Bushcraft (buitenlokaal) 

Educatief professional Beroepsonderwijs Consumptieve Techniek  (104) 

Docent Consumptieve techniek (104)  

Docent Dienstverlening en Producten (120)  

Demo foodprinter (104, inloop)

Bezoek de infomarkt en stel al je vragen over de opleidingen

Oudervoorlichting voor ouders  
voltijd studenten (121)

Hoe hou je orde in de klas (119)

Nature Challenge (buitenlokaal)

Eenheid in Vorm (019)

Het vak valt of staat bij de docent (225) Het vak valt of staat bij de docent (225)

Agrotechniek (122)  

Bloemsierkunst (018)  

Paard (201)  

Docent Groene sector Kopopleiding (214)  Aansluitend studiekeuzegesprek  

Docent Groene sector – instroom met hao-diploma (214) Aansluitend studiekeuzegesprek  

Tuin- en Akkerbouw (124)  

Tuin en Landschap (019)  

Veehouderij (122)  

Kom lekker eten in de kantine

Introductie studeren bachelor Docent 
en kennismanager Groene sector (kantine)  

Introductie Docent Groene 
sector-instroom groene mbo (119)  

Natuur en Communicatie (019)  

Recreatie- en Gezelschapsdieren (020)  

Voeding en Communicatie (105)  

Aansluitend studiekeuzegesprek  Docent Groene sector – instroom lerarenopleiding (101) 
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WORKSHOPST!P

Educatief professional Beroepsonderwijs Groene sector (130)  

Kies aansluitend één van 
onderstaande studierichtingen 



Plattegrond 
open dag 

10 juni
2022

Aeres Hogeschool Wageningen
Mansholtlaan 18

6708 PA Wageningen
088 - 020 6700

Deeltijd

Voltijd

120

121 122

124

101

120

119

110

121 122

124

130 101

104

105

Toiletten

Docent Dienstverlening 
en Producten (16.45 uur) 

Docent en kennismanager 
Tuin- en Akkerbouw (17.15 uur)

Ad Educatief professional Beroepsonderwijs 
Groene sector (16.45 uur)

Docent en kennismanager 
Agrotechniek (17:15 uur)

Docent en kennismanager 
Veehouderij (17.15 uur) 

Docent en kennismanager Voeding 
en Communicatie (17.15 uur)

Docent Groene sector – instroom met diploma 
lerarenopleiding (16.45 uur) 

Introductie Docent Groene 
sector-instroom groene mbo 

(16.45 uur)

Ad Educatief professional Beroepsonderwijs 
Consumptieve Techniek (16.45 uur)

Docent en kennismanager Docent 
Consumptieve techniek (16.45 uur)

Demo foodprinter (18.15 uur)

Oudervoorlichting voor ouders  
voltijd studenten (18:30 uur)

Hoe hou je order in de klas (18.15 uur)

201 202

215

214

203

Toiletten

Docent en kennismanager 
Paard (17.15 uur) 

Master Leren en Innoveren 
(16.45 uur) 

Docent Groene sector – instroom 
met hao-diploma (16.45 uur)

Docent Groene sector Kopopleiding 
(16.45 uur) 

Vak valt of staat bij de docent  
(18.00 en 18.45 uur) 225

Educatief Professional 
Beroepsonderwijs Bushcraft

(16.45 uur)

Buitenlokaal

Nature Challenge (18.30 uur)

HOOFDENTREE

Docent en 
kennismanager 
Bloemsierkunst

(17.15 uur)

018
019

Werkplekleren

Opleidingsadvies 
en toelating

Studiekeuzegesprekbalie

Kantine

Infomarkt
Toiletten

041

AD 
Bloemsierkunst 

(16.45 uur)

Uitg
an

g

Ingang

020

P

Docent en kennismanager 
Tuin en Landschap 

(17.15 uur)

Docent en kennismanager
Natuur en Communicatie

(17.15 uur)

Introductie studeren bachelor Docent 
en kennismanager (16.45 uur) 

Eenheid in Vorm (18.45 uur)

Docent en kennismanager Recreatie- en 
Gezelschapsdieren (17.15 uur) 


