Hulp bij studiekeuze
Programma
Dinsdag 17 november
Transport en Logistiek, Scheepvaart
Woensdag 18 november
Veiligheid en Defensie
Het maken van een studiekeuze is meestal niet
eenvoudig. Wat wil ik? Wat kan ik? Wat vraagt mijn
omgeving? Wat zijn mijn mogelijkheden? Het zouden
zomaar vragen kunnen zijn waar uw zoon of dochter
mee bezig is. Gelukkig! Want (jezelf) vragen stellen is het
begin van het maken van een goede keuze.
Om uw zoon of dochter te helpen met maken van die keuze,
organiseert Scalda van dinsdag 17 tot en met vrijdag 27
november het Online Open Dagen Festival. Per festivaldag
staat een beroepenveld met bijbehorende opleidingen
centraal. En u kunt er bij zijn! Vanachter de keukentafel of
vanuit uw luie stoel, thuis mét uw zoon of dochter. De online
open dagen zijn iedere dag tussen 17 en 19 uur.

Donderdag 19 november
Groen en Dier
Vrijdag 20 november
Sport, bewegen en dans
Maandag 23 november
Uiterlijke verzorging, Zorg en Welzijn
Dinsdag 24 november
Handel en Ondernemen, Economie
en Administratie
Woensdag 25 november
Horeca en Bakkerij, Toerisme en Recreatie,
Dienstverlening niveau 2
Donderdag 26 november
Techniek, ICT en Mediavormgeving

Wat kunt u verwachten?
Tijdens de online open dagen geven studenten en docenten u een
kijkje in de opleidingen en in de school. U kunt chatten met (stage)
bedrijven, studieadviseurs en studenten – zij zullen graag al uw
vragen beantwoorden. Zo krijgt u, ondanks de fysieke afstand, toch
een goed beeld van het mbo en van Scalda.
Meekijken? Meld u aan!
Om mee te kijken met het open dagen festival, hebben u en/of uw
zoon of dochter een persoonlijke registratielink nodig. Met deze
ene link kunnen jullie de festivaldagen van jullie keuze bijwonen.
Wij adviseren u om een registratielink aan te vragen voor uw zoon
of dochter, en een voor uzelf. Op die manier kunnen jullie ook
onafhankelijk van elkaar delen van het festival bezoeken.

Op onze website geven we enkele tips om het
studiekeuzeproces van uw zoon of dochter te
ondersteunen. Vanuit Scalda helpen wij jullie
daar graag bij! Neem dus gerust eens een kijkje
op onze site en neem contact met ons op als we
u nog ergens bij kunnen helpen.

Vrijdag 27 november
Techniek

Keuze gemaakt?
Dan kan het aanmelden beginnen! Vanaf 1
november gaat de aanmeldmodule voor het
schooljaar 2021-2022 open. Vanaf dan kan uw
zoon of dochter zichzelf aanmelden voor een
van onze opleidingen. Hoe eerder uw zoon of
dochter zich aanmeldt, hoe eerder het proces
van inschrijving kan worden gestart. Schrijft
uw zoon of dochter zichzelf in vóór 1 april
2021, dan heeft hij of zij recht op toelating.
(let op: voor de numerus fixus opleidingen
en voor opleidingen met aanvullende eisen
gelden aparte voorwaarden).
Aanmelden voor een opleiding gaat
eenvoudig via onze site. Ga daarvoor naar
de betreffende opleiding en klik op ‘direct
aanmelden’. Meer informatie vindt u op
scalda.nl/aanmelden.
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