
Doetinchem 
Vrijdag 1 februari 
16.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 2 februari 
10.00 - 13.00 uur 

Groenlo 
Dinsdag 5 februari 
16.00 - 20.00 uur 

Open dagen 2019

Informatieavonden 2019 

Donderdag 21 maart 17.30 - 20.00 uur, 
locatie Sportweg: alleen opleiding Sport en bewegen. 
Donderdag 20 juni 17.30 - 20.00 uur, locatie J.F. Kennedylaan 
en locatie Groenlo: alleen opleidingen Zorg, Welzijn & Sport en 
Economie & Dienstverlening 
Dinsdag 2 juli 19.00 - 21.00 uur, locatie Julianaplein: 
alleen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

www.graafschapcollege.nl/opendagen

Meerdere locaties open! Waar moet je zijn? 
Check de achterzijde of onze website. 

Ontmoet het werkveld

Bezoek ons onderwijsleercen-
trum op locatie J.F. Kennedy-
laan ! Medewerkers van zorg- 
en welzijnsinstellingen 
informeren je over werken in 
de zorg- of welzijnsbranche. 
Kom ook alles te weten over 
de bbl-opleidingen. 

NIEUW: locatie Sportweg 
voor opleidingen Sport 
en bewegen en Defensie 
(veva).

Kijk je ogen uit! Unieke ligging 
in hét sporthart van 
Doetinchem, duurzaam 
gebouw, moderne faciliteiten 
en veel voordelen door 
samenwerking met sport- en 
bewegingsorganisaties. Bekijk 
verschillende sportdemo’s en 
ga ook naar de realistische 
leeromgeving: hét oefenterrein 
voor studenten Defensie (veva).

Altijd een + punt!

Het ontdekken en ontwikkelen 
van jouw talenten staat bij ons 
centraal. Natuurlijk bieden we 
je een goede opleiding in een 
veilige en vertrouwde 
omgeving. Maar we doen meer: 
we bieden je altijd een +punt! 
Je kunt internationale (werk)
ervaring opdoen, met bedrijven 
en instellingen werken aan 
bijzondere projecten en 
ondernemersskills ontwikke-
len. We staan bekend om onze 
goede studentbegeleiding. Heb 
je extra begeleiding nodig? 
Moeite met rekenen of taal? 
We helpen je graag! Wil je na 
het mbo naar het hbo? Ons 
Toptraject zorgt voor een 
soepele overgang. Kom tijdens 
de open dagen langs op locatie 
J.F. Kennedylaan en we vertel-
len je alles over onze +punten! 

TIP: bezoek de infostand over
studentbegeleiding op locatie 
J.F. Kennedylaan.

Bezoek locatie 
Stoomtram

Maak kennis met 
bedrijven in de transport en 
logistiek. Heb je interesse in 
het chauffeursvak? 
Maak een proefrit.
Wil je meer weten over 
beveiliging? 
Kom dan ook langs! 

Interesse in techniek?
Bezoek J.F. Kennedylaan!

Maak kennis met de razendsnel 
veranderende wereld van bouw 
en installatietechniek bij de 
opleiding Smart Building! 

Ga aan de slag met o.a. 
robotica, internet-of-things, 
Big Data en augmented reality 
bij de opleiding Smart Industry! 
Bekijk gave robots en andere 
innovatieve snufjes. 

Laat je inspireren in het gave 
werkatelier Design & Industry 
van de opleiding Hout en 
meubel.

Aanmelden? 

Doe dat bij voorkeur vóór 1 
maart (uiterlijk vóór 1 april). 
Meer info over aanmelden? 
Check de website! 

Locatie 
Ruimzichtlaan
Bezoek het bedrijvenplein en 
kom alles te weten over leuke 
projecten waar studenten 
samen met bedrijven aan 
werken! 

Locatie 
Maria Montessoristraat 
Neem een ‘voorproefje’ op het 
bakkersvak, stap in de wereld 
van travel, leisure en hospitali-
ty, neem een kijkje in de keuken 
bij horeca of ga naar leuke 
demo’s bij Uiterlijke verzorging. 

Entree-opleiding of vavo

Wil jij hier meer over weten?
Kom naar de infostand op 
locatie J.F. Kennedylaan. 
Ook info over Taalschool en 
Inburgering.  

NIEUW! 

Servicemedewerker
Ben jij gastvrij, dienstverlenend 
én weet je van aanpakken? Als 
servicemedewerker sta jij klaar 
voor je gasten en collega’s en 
biedt hen de helpende hand. 

Office- en managementsupport
Hou je van plannen, regelen en 
organiseren? Wil je anderen 
werk uit handen nemen? Ben je 
een organisatietalent? Ga dan 
aan de slag bij het secretariaat 
van een bedrijf of instelling! 

Laat je informeren op 
locatie J.F. Kennedylaan! 

HELP, ik kan niet kiezen!

Heb je moeite met kiezen? Dat 
kunnen we ons voorstellen! 
Er zijn zoveel leuke opleidin-
gen en je maakt natuurlijk niet 
zómaar een keuze. Maar, maak 
je geen zorgen... Kom tijdens 
onze open dagen naar locatie 
J.F. Kennedylaan en we helpen 
je! Wil je je ouders ook bij jouw 
keuze betrekken? Neem ze dan 
mee! We geven ook tips over 
hoe zij jou kunnen helpen bij het 
kiezen van de juiste opleiding! 
Meer info op onze website. 

Durf jij het aan?

Stap in de Racesimulator bij 
de opleiding Motorvoertuigen 
en voel je een echte F1 coureur 
(locatie J.F. Kennedylaan) of 
bezoek locatie Keppelseweg en 
neem een kijkje onder de 
motorkap van een hybride auto.   
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