
Ben je op zoek naar een mbo-, entree- of vavo-opleiding en wil je 
graag ontdekken wat de mogelijkheden van het Graafschap College 
zijn? Boek dan deze ontdekkingsreis! We nemen je de aankomende 
maanden mee op een tocht langs de mogelijkheden van het mbo, 
de +punten van het Graafschap College en onze leuke, verrassen-
de en toekomstgerichte (beroeps)opleidingen. We organiseren 
aantrekkelijke events en brengen je in contact met onze studenten, 
docenten en decanen. Ook voorzien we je via social media en onze 
website van allerlei leuke en nuttige informatie. Je bepaalt zelf aan 
welke activiteiten je deelneemt en welke informatie je nodig hebt 
om de juiste opleiding te kiezen. We helpen je graag op weg naar 
jouw eindbestemming! 

Op de volgende pagina vind je informatie over het 
reisprogramma!

MAAK KENNIS MET HET 
MBO EN BEPAAL ZELF 
DE ROUTE NAAR JOUW 
EINDBESTEMMING! 



MBO-SCHOLENMARKT

De decanen van de middel-
bare scholen in de Achterhoek 
en Liemers organiseren op het 
Graafschap College de mbo-scho-
lenmarkt. Je kunt voorlichtings-
sessies volgen over opleidingen 
van het Graafschap College en 
verschillende andere mbo-
opleidingen die het Graafschap 
College niet aanbiedt.  

Op onze website lees je meer over 
dit event en kun je je aanmelden.

OPEN DAG

Weet je al waar je interesse ligt, 
maar wil je zeker weten of deze 
opleiding écht de goede keuze is 
voor jou? Of twijfel je nog 
tussen een paar opleidingen? 
Wil je bijvoorbeeld meer weten over 
studentbegeleiding of maatwerk-
trajecten? Bezoek dan onze open 
dag op zaterdag 29 januari van 
10.00 - 15.00 uur. Verdiep je in de 
opleiding(en) van jouw interesse! 
Ontdek welke vakken je krijgt en wat 
je tijdens je stage leert. Natuurlijk 
maak je ook kennis met studenten 
en docenten. Zij beantwoorden al je 
vragen, zodat je vol vertrouwen naar 
de juiste eindbestemming reist. 

Op onze website lees je welke 
locaties zijn geopend en kun je je 
aanmelden. 

(ONLINE) INFO-AVONDEN

Heb je jouw opleidingskeuze bijna 
gemaakt, maar wil je nog graag 
antwoord op een paar vragen? 
Vind je het lastig om een keuze 
te maken en wil je graag dat we 
je ‘helpen kiezen’? Dan zijn deze 
(online) info-avonden voor jou 
bedoeld! Houd de website in de 
gaten voor meer informatie!

MELD JE AAN VOOR EEN 
OPLEIDING!

Heb je de knoop doorgehakt? 
Wil je je aanmelden voor een 
opleiding bij het Graafschap 
College? Doe dat dan uiterlijk 
vóór 1 april 2022* via het digitale 
aanmeldformulier. Deze vind je op 
onze website op de pagina van het 
profiel van jouw keuze. 

* Deze datum geldt niet voor de 
vavo-opleidingen.

INDIVIDUELE BEGELEIDING 
BIJ JE OPLEIDINGSKEUZE

Lukt het niet om je voor 1 april 2022 
aan te melden? Onze decanen staan 
voor je klaar. Via een (online) 
studiekeuzegesprek helpen ze je 
graag om tot een passende keuze te 
komen en adviseren ze je over de te 
nemen stappen. Wil je voor 1 april al 
een keer in gesprek met een van onze 
decanen? Dat is altijd mogelijk! 

Op 23 juni van 18.00 - 20.00 uur 
organiseren we op verschillende 
locaties* een info-avond. Decanen 
en docenten informeren je over onze 
opleidingen én beantwoorden vragen.  

* Op onze website lees je welke 
locaties zijn geopend en kun je je 
aanmelden.  Meld je je na 1 april 
2022 aan? In de meeste gevallen 
zijn er nog mogelijkheden, maar we 
kunnen niet garanderen dat je nog 
toegelaten kunt worden tot de 
opleiding van jouw keuze.

VERZAMEL (ONLINE) 
INFORMATIE OVER HET 
MBO, HET GRAAFSCHAP 
COLLEGE EN ONZE 
OPLEIDINGEN 

Dat kan via onze brochure ‘Ontdek 
het GC’ en op onze website. Daar 
vind je informatie over het mbo, 
het Graafschap College en alle 
opleidingen die wij in het school-
jaar 2022-2023 aanbieden. Lees 
ervaringen van studenten en bekijk 
leuke video’s!  

Download hier de brochure.

OPEN DAG

Heb je nog geen idee welk beroep 
je leuk vindt? Of misschien weet 
je het al een klein beetje, maar 
twijfel je tussen verschillende 
richtingen? Op vrijdag 5 november 
kun je tussen 15.00 en 20.00 uur 
een kijkje nemen bij ons op school. 
Maak kennis met het mbo, ontdek 
wat het Graafschap College jou te 
bieden heeft en ‘proef’ de sfeer op 
onze locaties*!  

* Op onze website lees je welke 
locaties zijn geopend en kun je je 
aanmelden.  

BLIJF OP DE HOOGTE! 

Bezoek www.graafschapcollege.nl 
voor de meest actuele informatie 
over onze opleidingen en events. 
Wil je zeker weten dat je niets mist? 
Registreer je dan via deze QR-code, 
dan houden wij je op de hoogte! 

Volg het Graafschap College op 
Facebook en Instagram! Daar delen 
we leuke en nuttige informatie die je 
helpt bij het maken van een 
opleidingskeuze.

Meer informatie over onze open
dagen en events vind je hier 




