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Plattegronden Locatie

Legenda

Apeldoorn

Toiletten

Receptie

Bibliotheek

Busstation

Treinstation
 
Parkeren

K2.07

K3.07

K2.37

KE.09

K2.25

KE.05Ingang

K0 (Begane grond)

KE (Split-level)

K2 (2e verdieping)

K3 (3e verdieping)

Centrale hal  /  Split-level

1e & 2e verdieping

3e verdieping
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Welkom 5

Weet jij al wat je wil gaan studeren?  6

Wij helpen je! 7

Programma1 8

Brancheoverzicht 8

Wat kun je doen na de open dag?  10

Contact  12

Super spannend, want misschien kom je er vandaag wel achter wat 
je wil gaan studeren! Of weet je het al? In alle gevallen helpen we je 
graag.

Tijdens de open dag kun je er op verschillende manieren achter komen 
wat je leuk vindt.  Bezoek een voorlichting, volg een workshop of doe 
mee met een proefles.

Daarnaast kan je lekker vrij rondlopen, dus neem vooral een kijkje in de 
lokalen en praktijkruimtes.

Groetjes, Fleur 

Inhoudsopgave

W
el

ko
m

Hoi, welkom op de
open dag van Saxion!
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Wist je dat 70% van de 

scholieren nog geen idee 

heeft of twijfelt wat ze willen 

studeren? De open dag is hét 

moment om te ontdekken welke 

opleiding bij je past. Kun je nog 

wel wat hulp gebruiken bij het 

kiezen van een opleiding? 

Wij helpen je graag!

Ga jij de stap maken van mbo naar het 
hbo? Sport jij op dit moment op hoog 
niveau? Heb je een functiebeperking? 
Bij de informatiemarkt kan je terecht 
met al je vragen. 

JA

NEE

Bezoek eens de 
branchemarkt 

op de open dag 
in Enschede of 

Deventer

Bezoek een
aantal opleidingen, 

zodat je deze kan 
vergelijken

Praat eens met de 
studentendecaan op 
de informatiemarkt 

Bezoek een 
branchevoorlichting 

op de open dag in 
Enschede of

Deventer

Fijn dat je je
branche gevonden 

hebt!

Keuze gemaakt? 
Gefeliciteerd!

Meld je aan via 
saxion.nl

Bezoek de 
opleiding 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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Programma

17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45

Security Management K2.37 K2.37 K2.37

Integrale Veiligheidskunde K3.07 K3.07

Hotel Management KE.09
KE.09   KE.09   KE.09   
K2.25   K2.25   K2.25   
K2.07   K2.07   K2.07   

        Algemene informatie (NL) & general information (EN)  
  Voorlichting (NL)

         Presentation (EN)
         Proefles (NL)

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

K3.07

Centrale
hal

Centrale
hal

Centrale
hal

Economie, Management 
& Organisatie
Organisaties draaien op mensen. Mensen 
leiden het bedrijf, verkopen producten of 
diensten en bieden een service aan. Om dit 
alles in goede banen te leiden, moet je goed 
kunnen omgaan met andere mensen en 
kunnen communiceren.

Life Science, Design & 
Technology
Geen vakgebied zo veelzijdig als de techniek. 
Jij gaat nieuwe technologieën ontwikkelen 
of je gaat het lab in om nano-onderzoek 
te doen. Je hebt belangstelling voor 
technologie, de bouwwereld en/of design. 

ICT & Media 
Er komen elke dag nieuwe technologieën bij. 
Al die innovaties beïnvloeden onze levens 
en onze samenleving ingrijpend. En jij wil 
graag zelf invloed gaan uitoefenen op deze 
ontwikkelingen! 

Gedrag, Onderwijs, 
Gezondheid & Welzijn
Jij werkt graag met mensen en je vindt 
het belangrijk om te weten wat er in de 
samenleving gebeurt. Je wilt graag begrijpen 
waarom mensen zich op een bepaalde manier 
gedragen en je helpt hen graag verder! 

Branches
Weet je nog niet in welke branche je je opleiding zoekt? 
Kom dan eens naar de open dag in Enschede of Deventer en 
neem een kijkje op de branchemarkt waar meer informatie te vinden
is over onderstaande branches.
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Volg je ons al op Instagram? 
Via onze stories krijg je alles mee over de open dag. 

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

Wil je een student iets vragen?
Ga dan naar IntoSaxion! Daar zijn meer dan 200 
studenten van verschillende opleidingen die graag 
jouw vragen beantwoorden. 

Kom proefstuderen
Door te gaan proefstuderen kun je zelf ervaren 
hoe een opleiding is. Is jouw proeflesdag bevallen 
maar weet je nog niet zeker of je de juiste oplei-
ding hebt gevonden? Loop dan een dag mee met 
een student. 
Check: saxion.nl/studiekeuze en meld je aan! 

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/opleidingen.

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

Als je weet wat je wil gaan studeren; gefeliciteerd! 
Meld je aan via: saxion.nl/inschrijven. 

Laat je coachen door een student 
Lijkt het je fijn om een studentcoach te hebben die 
jou op weg helpt bij het studeren? Ga dan aan de 
slag met een SkillsCoach. 
Check: saxion.nl/studiekeuze. 

Ik weet het nog niet

Ik twijfel nog

Ik weet het al!

Volgen

375 vind-ik-leuks

#saxion #opendag #studie #orienteren

@saxionnl



IntoSaxion.nl
Op IntoSaxion delen meer dan 250 studenten  
beleve nissen over hun opleiding bij Saxion.  
 
Wil jij weten hoe het is om bij Saxion te studeren?  
Stel je vragen aan ons!

Studenten vertellen je alles 
over studeren bij Saxion.

Heb je een vraag?

Kijk op intosaxion.nl
Kies een opleiding
Stel je vraag!

1
2
3

IntoSaxion.nl

facebook.com/intosaxiontwitter.com/intosaxion

A5 flyer nl.indd   122/10/15   12:24

Aantekeningen

Studenten vertellen je alles 
over studeren bij Saxion.

Heb je een vraag?

Kijk op intosaxion.nl
Kies een opleiding
Stel je vraag!

1
2
3

IntoSaxion.nl

facebook.com/intosaxiontwitter.com/intosaxion

A5 flyer nl.indd   122/10/15   12:24

App, bel of mail ons:

06 - 10 18 18 68  088 - 019 37 00 info@saxion.nl

Heb je nog vragen,  
opmerkingen, suggesties? 


