
OPEN DAGEN 2020

We organiseren dit schooljaar meer 
voorlichtingsactiviteiten. Wil je hier meer 
over weten? Kijk op onze website!

www.graafschapcollege.nl/opendagen

Doetinchem
Vrijdag 31 januari 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 1 februari 10.00 - 13.00 uur

Deze locaties zijn open: J.F.Kennedylaan, 
Keppelseweg, Maria Montessoristraat, 
Sportweg en Stoomtram. Op de achterkant van 
deze flyer zie je voor welke opleiding je waar 
moet zijn.

Groenlo
Dinsdag 4 februari 16.00 - 20.00 uur

Alleen opleidingen Zorg, Welzijn, 
Sport en bewegen en Dienstverlening.

Let op!

Let op!

Onze +punten bereiden je
extra goed voor!

Het Graafschap College helpt je bij het ontdekken en ontwikkelen 

van je talenten. We bieden mbo-opleidingen die je voorbereiden 

op een beroep of (hbo) vervolgopleiding. Ook voor Vavo of een 

Entree-opleiding kun je bij ons terecht. Maar we bieden meer. 

Onze +punten bereiden je extra goed voor op je toekomst! 

Lees er meer over in deze flyer en laat je tijdens onze open dagen 

op locaties J.F. Kennedylaan en Groenlo informeren!

+  Aantrekkelijk en modern onderwijs dat bij jou past

+  Begeleiding die jij nodig hebt

+  Ondernemend onderwijs

+  Over de grens

+  Goede voorbereiding op het hbo

+  Studenten zijn tevreden

      Aantrekkelijk en modern onderwijs dat bij jou past

We hebben meerdere locaties in de Achterhoek. Op iedere locatie 

worden verschillende opleidingen aangeboden die goed bij elkaar 

passen. Elke opleiding heeft in het gebouw een herkenbare plek. 

Iedere student is uniek, dus we hebben oog voor jouw leertempo, 

ervaring, niveau en talenten en passen ons onderwijs daarop aan. 

Je hebt moderne onderwijsfaciliteiten tot je beschikking en je 

gebruikt de nieuwste technische snufjes, zoals virtual reality bril-

len, robots, drones, hololenzen en 360 graden camera’s. Tijdens je 

opleiding stagelopen bij de leukste bedrijven en instellingen in de 

regio? Werken aan gave opdrachten van échte opdrachtgevers? 

We hebben goede contacten in de regio en werken nauw samen 

met bedrijven en instellingen om jou zo goed mogelijk voor te 

bereiden op je toekomstige beroep. 

       Studenten zijn tevreden

Onze studenten zijn erg tevreden over het Graafschap College, zo 

blijkt uit onderzoek. Vooral over de lessen, faciliteiten en sfeer. 

Ook voelen studenten zich heel veilig bij ons op school. Ook goed 

om te weten... al jaren ligt ons slagingspercentage hoger dan het 

landelijk gemiddelde en is het percentage studenten dat onze 

school zonder diploma verlaat juist stukken lager vergeleken met 

het gemiddelde van andere mbo-scholen in Nederland.

      Begeleiding die jij nodig hebt

Je krijgt een studieloopbaanbegeleider (mentor) waarmee je 

regelmatig contact hebt. Hij of zij helpt je met allerlei zaken rond 

je studieloopbaan, studievoortgang en persoonlijke ontwikkeling. 

Als het nodig is, staan de loopbaan- of zorgdecaan voor je klaar. 

Bijvoorbeeld wanneer je erachter komt dat je tóch een verkeerde 

studiekeuze hebt gemaakt, problemen hebt met leren of thuis 

problemen hebt. Heb je meer, intensieve of speciale hulp nodig? 

Dan kun je terecht bij ons Loopbaanplein. Kortom, je kunt altijd op 

ons rekenen en staat er niet alleen voor!

      Ondernemend onderwijs

Kansen zien, pakken en benutten! Bedrijven en instellingen 

zoeken ondernemende types. Wij bereiden je hierop voor door 

in ons onderwijs veel aandacht aan ondernemendheid en onder-

nemerschap te besteden. Misschien droom je ervan om eigen 

baas te worden? Ook dan zit je goed bij ons! Naast je opleiding 

kun je extra lessen en activiteiten op het gebied van zelfstandig 

ondernemerschap volgen en leren we je de kneepjes van het vak. 

Kortom, met ons ondernemende onderwijs maken we van jou een 

ondernemend type!

      Goede voorbereiding op het hbo

Weet je nu al dat je een hbo-diploma wilt halen? Heb je alleen niet 

de juiste vooropleiding of vind je de stap naar het hbo nu nog te 

groot? Ga eerst een mbo-opleiding volgen! Tijdens je opleiding 

(niveau 4) kun je deelnemen aan allerlei activiteiten, die je goed 

voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding, zodat je straks klaar 

bent om de stap te maken!

      Over de grens

Hoe leuk is het om tijdens je opleiding internationale ervaring 

op te doen? Je leert een andere cultuur kennen, je verbreedt je 

horizon en je talenkennis krijgt een flinke boost. Neem deel aan 

buitenlandse activiteiten op school of over de grens, zoals één of 

meerdaagse excursies, stedentrips of uitwisselingen met andere 

scholen in de Euregio en de rest van Europa. Of ga op stage in het 

buitenland, net over de grens tot ver buiten Europa. Met interna-

tionale leer- en werkervaring onderscheid je je van anderen. Heel 

handig als je straks een baan zoekt!

Doe dat bij voorkeur vóór 1 maart 
(maar uiterlijk vóór 1 april) via onze website. 
Meer info over aanmelden? Check de website! 
www.graafschapcollege.nl

Hoe kan ik

mij aanmelden?
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Maria Montessoristr

Laat je rijden!
Tijdens de open dagen op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari rijden 

pendelbussen tussen alle geopende locaties in Doetinchem 

(zie rode stippenlijn). Zo kun je gemakkelijk verschillende locaties bezoeken!

Maria Montessoristraat 3
Uiterlijke verzorging
Toerisme en recreatie
Horeca, bakkerij en faciliteiten

Sportweg 3
Sport en bewegen
Defensie (VeVa)

Keppelseweg 24
Mobiliteit en voertuigen

Stoomtram 1
Transport en logistiek
Handhaving en beveiliging

J.F. Kennedylaan 49
Gebouwde omgeving
Engineering
Metaal en mechatronica
Mobiliteit en voertuigen
ICT en mediavormgeving

Retail en commercie
Economie en administratie
Ondernemen en leidinggeven

Welzijn
Zorg
Dienstverlening en ondersteuning

Entree-opleiding
Vavo (vwo, havo, vmbo-tl)
Taalschool, Inburgering

Kijk voor parkeermogelijkheden 
op de website

‘HELP! IK KAN NIET
KIEZEN!’

Vind je het lastig om een keuze voor een vervolg-
opleiding te maken? Heel begrijpelijk! Er valt veel te 
kiezen en keuzes maak je niet zómaar. Het gaat over je 
toekomst en die toekomst lijkt soms nog zo ver weg... 

Maar maak je geen zorgen... wij helpen je graag! 

Eerste Hulp Bij Opleidingsvragen nodig?
Heb je spoedeisende hulp nodig bij het kiezen?! Plan 
een 15-minuten consult met ‘Dokter Decaan’ tijdens 
de open dagen. Kijk voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak op 
www.graafschapcollege.nl/dokter-decaan

Iedere opleiding heeft 

voor- en nadelen. 

De perfecte opleiding 

bestaat misschien wel niet? 

Handige tips!

Bezoek de Scholenmarkt 

en de open dagen! Kijk rond 

welke opleidingen er zijn en 

ga in gesprek met studenten, 

docenten en decanen. 

Ga niet alleen op onderzoek 

uit, maar betrek anderen 

(bijvoorbeeld je ouders). Doe de interessetest op 

www.kiesmbo.nl/

interessetest.

Begin ermee om jezelf beter 

te leren kennen en vraag 

ook anderen naar je sterke 

en minder sterke kanten.

Loop een dagje mee! 

Ga naar 

www.mbodoetinchem.nl, 

registreer je en kies de 

opleiding waar je wilt 

meelopen. 

Raak niet in paniek … zie 

de opleiding die je nu kiest 

als een mooi begin. Na het

behalen van je diploma kun 

je altijd verder leren. Ook 

begin je bij veel mbo-

opleidingen met een brede 

basis. Pas na één of twee 

jaar kies je écht een profiel. 

Begin niet op het laatste 

moment, maar neem de tijd

om je te oriënteren! 

Meer tips nodig?
Download de brochure op: graafschapcollege.nl/helpikkannietkiezen 
We hebben ook tips voor je ouders of verzorgers: hoe kunnen zij jou helpen bij het maken van een opleidingskeuze? 
Download de brochure op: graafschapcollege.nl/helpmijnkindkannietkiezen 


