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Plattegronden Locatie

Legenda

Deventer

Toiletten

Receptie

Lift

Busstation

Treinstation
 
Parkeren

Ingang 
Handelskade

Hoofdingang

A-vleugel 

B-vleugel 
 
C-vleugel 
 
D-vleugel

Begane grond

1e verdieping

2e t/m 5e verdieping

Het cijfer achter de vleugel 
staat voor de verdieping. 
Bij binnenkomst sta je direct 
op de 1e verdieping.

A

A

A

C

C

B

B

B

D

D

D
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Welkom 5

Weet jij al wat je wil gaan studeren?  6

Wij helpen je! 7

Programma1 8

Wat kun je doen na de open avond?  10

Contact  12

Vanavond staat de volgende stap in jouw carrière centraal. Het staat in 
het teken van ontmoeten, inspireren, sfeer proeven, vragen en ervaren.

Maak op de informatiemarkt en bij de voorlichtingen kennis met onze 
enthousiaste docenten en ons vernieuwde deeltijdonderwijs. 

Een volgende stap in je carrière gaat ook om jezelf ontwikkelen, uit 
je comfortzone stappen, je grenzen verleggen. Tijdens de avond is er 
een inspiratiesessie ‘Laat LinkedIn voor je werken’ waar jouw digitale 
profilering centraal staat. 

Wij wensen je een informatieve en aangename avond en hopen je als 
student te mogen verwelkomen bij Saxion!

Groetjes, Fleur 

Inhoudsopgave

W
el

ko
m

Welkom op de
open avond van Saxion!
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Wist je dat veel bezoekers 

wel ongeveer weten wat ze 

willen studeren, maar nog niet 

helemaal? De open avond is 

het moment om te ontdekken 

welke opleiding, module of 

cursus bij je past. Kun nog 

wel wat hulp gebruiken? 

Wij helpen je graag.

Heb jij een (functie)beperking? Wil 
je dat we rekening houden met jouw 
wensen of (sport)ambities? Bij het 
Saxion Informatie Centrum op de 
informatiemarkt kun je terecht met 
al je vragen.

JA

NEE

Vraag een van de 
studiecoaches 

op de 
informatiemarkt 

om hulp

Bezoek de 
informatiemarkt en 

stel je vragen

Schrijf je in voor 
een studieadvies op 

maat gesprek in
D1.23 (Stadslab)

Schrijf je in voor 
het oriëntatietraject 

‘Maak werk van je 
talent’ via saxion.nl/

orientatietraject

Fijn dat je je richting 
gevonden hebt!

Keuze gemaakt? 
Gefeliciteerd! 
Meld je aan 

via saxion.nl/
parttimeschool

Bezoek de 
voorlichting van 

jouw keuze en 
praat met student 

en docent

Ik twijfel 
nog

Ik heb nog 
geen idee

Tijd over?

Weet jij 
al wat je wil 
studeren?
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18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45

Algemene voorlichting 
academie Mens en Arbeid 
Kennistransfer:
• Arbeidsdeskundige
• Jobcoach
• Loopbaanorientatie en -advisering
• Loopbaancoaching
• Loopbaanexpert
• Motiverende gespreksvoering
• Personeel & Organisatie
• Resultaatgericht Coachen
• Prestatiepsychologie
• Psychologie voor managers
• Strategisch en Bedrijfskundig HRM 
• Strategisch Vrijwilligersmanagement

B2.04

Gecombineerde voorlichting 
sector Economie
•  Associate Degree Small Business & 

Retail Management
• Bedrijfseconomie
• Bedrijfskunde
• Bestuurskunde/Overheidsmanagement
• Commerciële Economie
• Facility Management
• Hbo-Rechten
• Hotel Management
• Human Resource Management
•  Integrale Veiligheidskunde – Security 

Management
•  Ondernemerschap en Retail 

Management
• Sociaal Juridische Dienstverlening
• Tourism Management

C1.73 C1.73 C1.73

Gecombineerde voorlichting 
sector Zorg en Welzijn
•  Opleiding tot Verpleegkundige
•  Social Work
•  Toegepaste Psychologie

C1.89 C1.89 C1.89

21+onderzoek A1.31

HBO-ICT B1.02

Laat LinkedIn voor je werken A1.48 A1.48 A1.48

Master Educational Leadership D4.19

Master Leren & Innoveren-
Onderzoekende Onderwijsontwerper

D4.19

Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) D4.21 D4.21

Pedagogisch medewerker (AdPEP) D4.25

Technische bedrijfskunde B1.02

18:00 19:00 20:00 21:00

Programma
        Voorlichting
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Volg je ons al op Instagram? 
Via onze stories krijg je alles mee over de open dag. 

De open avond is voorbij. Weet je al wat je wil gaan studeren? 
Of twijfel je nog? Check de volgende opties: 

Schrijf je in voor het oriëntatietraject 
In 10 weken weet jij wat jouw drijfveren en talen-
ten zijn, waar je energie van krijgt en wat voor 
soort baan of hbo-studie bij je past. 
Check saxion.nl/orientatietraject. 

Vraag een studieadvies op maat 
gesprek aan in D1.23 (Stadslab) 
Tijdens een studieadvies op maat gesprek kijken 
we of de opleiding die jij in gedachten hebt bij jou 
past en wat er nodig is om te starten.
Check: saxion.nl/parttimeschool/career/studie-
advies-op-maat. 

Download factsheet
Heb je je opleiding gevonden? Of twijfel je nog tus-
sen opleidingen? Download van allebei eens een 
factsheet en leg ze naast elkaar. 
Download ze via: saxion.nl/parttimeschool/
opleidingen.

Ga naar een andere open avond! 
Wil je weten hoe het écht is om die opleidingen 
te volgen? 
Check: saxion.nl/openavonden voor de andere 
data!

Als je weet wat je wil gaan studeren; gefeliciteerd! 
Meld je aan via: de opleiding-, cursus of module pagina saxion.nl/parttimeschool.

Ik weet het nog niet

Ik twijfel nog

Ik weet het al!

Volgen

375 vind-ik-leuks

#saxion #opendag #studie #orienteren

@saxionnl



Aantekeningen

App, bel of mail ons:

            06 - 10 18 18 68

           088 - 019 37 00

           info@saxion.nl

Heb je nog 
vragen?


