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Wie ben jij?
WINDESHEIM.NL/STUDIEKIEZEN

Ontdek welke studie echt bij je past
Van harte welkom op de open dag van Windesheim. Vandaag zet jij een stap op weg naar jouw
studiekeuze. Maar hoe kies jij de allerleukste studie die echt bij je past? Niet iedereen is daar
even ver in. Weet jij al (bijna) wat je wilt doen? Of kun je niet kiezen en twijfel je nog? Waar je
ook staat in je studiekeuze, Windesheim helpt je er graag bij. Bezoek onze opleidingen. Stel je
vragen aan studenten en docenten op een informatiemarkt. En volg een klassikale voorlichting,
workshop, proefles of demonstratie. Kijk op de volgende pagina’s voor een overzicht van de
activiteiten tijdens onze open dag.

T-gebouw:
Techniek en ICT

X-gebouw: Economie,
Management en Recht,
Journalistiek en Communicatie
A-gebouw en B-gebouw:
Onderwijs, Theologie en
Levensbeschouwing

D-gebouw:
Windesheim
Honours
College

S-gebouw:
Bewegen
en Sport
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E-gebouw
en C-gebouw:
Gezondheid
en Welzijn

F

ON

I
AT
ST

Hier kom je meer te weten over wat

AR

BUS

NA

Onderwijsplein
te maken heeft met studiezaken.

G

H

BURG. VAN WALSUMLAAN

Studentenplein
Maak kennis met Zwolle als studentenstad!
Elk half uur geven wij een presentatie in de
C-kantine (gebouw C) over het studenten
leven in Zwolle.

Studiekeuzeplein
Voor iedereen die nog twijfelt over zijn
studiekeuze.
Waar

Hoe laat

C-gebouw

13.00-21.00 uur

 ratis
G
wifi

Bushalte

SMS alsdewifimaargoedis naar

Er zijn twee buslijnen: één lijn van de

sms. Klik op eduroam wifi en vul je

(Industrieel Product Ontwerpen) en één lijn

06 35 77 78 76 en ontvang direct een
gebruikersnaam en wachtwoord in.
Je bent vanaf nu online!

Campus heen en terug naar de Koestraat

van de Campus richting de IJsselhallen heen
en terug. De laatste bus naar de IJselhallen
vertrekt om 21.30 uur.

Voorlichtingen, workshops
en proeflessen
Bewegen en Sport
• PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE EN BEWEGINGSAGOGIE (CALO)
In deze opleiding ga je in de gezondheidszorg met het thema
‘bewegen’ aan de slag.

• LERARENOPLEIDING LICHAMELIJKE OPVOEDING (CALO)
Combineer onderwijs en bewegen.
• SPORTKUNDE (CALO) Leer hoe je sportaanbod ontwikkelt,
organiseert en beheert.
Opleiding
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding

Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
Sportkunde

Opleidingsmarkt

Infomarkt Lokaal

13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15

Zaal 8

Zaal 10/11 Zaal 1
(gebouw S) Zaal 7

Zaal 10/11

Proefles

13.00-21.00

Lokaal

Proefles Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie*

Zaal 2/3

* op inschrijving na de voorlichting Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Gezondheid en Welzijn
• LOGOPEDIE Je leert mensen helpen bij problemen met stem,
spraak, taal, gehoor of slikken.
• PEDAGOGIEK EN MANAGEMENT (PMK) De combinatie van
pedagogiek en management is uniek. Ondernemen, leidinggeven of
coachen in een omgeving waar het kind centraal staat.
• SOCIAL WORK Leidt jou op tot allround sociaal werker die in het
brede werkveld van zorg en welzijn kan werken met alle doel-groepen.

Opleiding

Infomarkt Lokaal

Logopedie

Pedagogiek en Management (PMK)
Toegepaste Gerontologie
Age friendly design & innovation

•S
 OCIAAL WERK IN DE ZORG ASSOCIATE DEGREE Wil jij je in twee
jaar scholen tot modern sociaal werker op hbo-niveau? Je leert om
mensen zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven te geven.
•T
 OEGEPASTE GERONTOLOGIE Leidt jou op tot een ondernemende
professional die de leefwereld van oudere mensen verbetert met
innovatieve oplossingen.
• VERPLEEGKUNDE Word jij die opmerkzame, onderzoekende en
vakbekwame verpleegkundige met compassie?
13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15

E1.16

E1

E1.15/E1.19
E1.06

Social Work (voorheen Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische
Hulpverlening en Pedagogiek)

C1 en C2

C1 en C2

Doorlopend vanaf 13.15 uur

Sociaal Werk in de Zorg (2-jarige hbo-opleiding)

C2

C2.13

Doorlopend vanaf 13.15 uur

Verpleegkunde

E2 en E3

Proefles/Demonstratie/Studielokaal
Proefles: Social Work

Proefles: Toegepaste Gerontologie
Age friendly Design & innovation
Proefles: Verpleegkunde

Demonstratie: Logopedie

Studielokaal: Pedagogiek en Management (PMK)

C1

E2.14 en
E2.26

Lokaal
C1

Doorlopend vanaf 13.30 uur

E1

E1.03

Doorlopend vanaf 13.15 uur

E2 en E3

E2 en E3

Doorlopend vanaf 13.15 uur

E1.45

Doorlopend vanaf 13.15 uur

E1

E1.20

Doorlopend vanaf 13.15 uur
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Economie, Management en Recht
• ACCOUNTANCY Heb je financieel inzicht, ben je communicatief
sterk en wil je een bedrijf verder helpen met jouw kennis?
• BEDRIJFSKUNDE (voorheen Bedrijfskunde MER).
Wil je leren hoe organisaties en bedrijfsprocessen werken? We leiden je
breed op met kennis van zowel bedrijfskunde, management, economie
als recht.
• BUSINESS COLLEGE Windesheim Zwolle heeft een nieuwe economische opleiding: het Business College. Het is een hbo-opleiding
maar dan anders. Op het Business College bepaal jij hoe je wilt leren,
wanneer en met wie. Los van colleges, roosters en klassen. Je gaat
zelfstandig studeren. Soms op de campus, dan weer in het werkveld.
• COMMERCIËLE ECONOMIE Je specialiseert je in het werkveld van
de marketing met oog voor verkoop, inkoop en marktonderzoek.
• FINANCE & CONTROL (voorheen Bedrijfseconomie). Je leert alles
over business control, de economische situatie en financiële sturing
binnen een bedrijf of instelling.
• FINANCE, TAX AND ADVICE (voorheen Financial Services
Management). Geïnteresseerd in geldzaken? Ontdek of een toekomst binnen de financieel-zakelijke en fiscale branche bij jou past.
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Opleiding

Infomarkt Lokaal

Een economische opleiding, maar welke?
(algemene voorlichting)

X9.77

Business College

X1.80h

Bedrijfskunde (voorheen Bedrijfskunde MER)

• LOGISTICS MANAGEMENT (voorheen Logistiek en Economie).
Zie beschrijving interessegebied Logistiek.
• OFFICEMANAGEMENT (ASSOCIATE DEGREE) Vind jij het leuk om
te regelen en te organiseren? Wil jij weten welke processen er in een
bedrijf plaatsvinden en wil jij een centrale rol spelen binnen een
bedrijf? Kies dan voor de tweejarige AD Officemanagement.
• ONDERNEMERSCHAP & RETAIL MANAGEMENT (voorheen Small
Business en Retail Management). Wil je een eigen bedrijf? Ben jij een
echte ondernemer, of ligt je interesse in de retail? Wij leren je het vak.
13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15

X6.31

X2.46
X1.77

Human Resource Management
International Business
(voorheen International Business and Languages)
Logistics Management (voorheen Logistiek en Economie)

X1.90
X8.06
X8.56

Officemanagement (2-jarige hbo-opleiding)

Global Project & Change Management
(Windesheim Honours College)

• INTERNATIONAL BUSINESS (voorheen International Business
and Languages). Trekt een carrière in het internationale bedrijfsleven je? Dan is deze Engelstalige opleiding wat voor jou!

X6.36
X1

HBO - Rechten

Ondernemerschap & Retail Management
(voorheen Small Business en Retail Management

• HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Ben jij zakelijk en sociaal? Met
hart voor medewerkers en organisatie, maar zonder beide belangen
uit het oog te verliezen? Word HR-professional.

X2.10

Commerciële Economie

Finance, Tax and Advice
(voorheen Financial Services Management)

• HBO – RECHTEN Word hbo-jurist en vind je weg in het woud van
wetten en regels.

X1.18

Accountancy

Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie)

• GLOBAL PROJECT AND CHANGE MANAGEMENT
(WINDESHEIM HONOURS COLLEGE) Een Engelstalige opleiding die
je opleidt tot internationaal project en change manager.

X2.50
X0.07

X0.07

X1 en
D0.40

D0.12

Journalistiek en Communicatie
• JOURNALISTIEK Ben je nieuwsgierig, vertel je graag verhalen in
beeld, geluid of tekst? Denk dan eens aan een veelzijdige studie als
journalistiek.

Opleiding
Communicatie

Journalistiek (voorlichting en rondleiding)

Infomarkt Lokaal
X1

X0.27

X2.27

• COMMUNICATIE Ben jij creatief met beeld en taal en heb je oog
voor wat er speelt in je omgeving? Laat je dan opleiden tot een
communicatieprofessional die goed kan adviseren, creëren en
organiseren.
13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15

Onderwijs
• PABO Word jij meester of juf in het basisonderwijs? Kies voor de
Lerarenopleiding Basisonderwijs en ontdek jouw kwaliteiten!
• TEACHERS COLLEGE Bij deze opleiding bereiden we ambitieuze en
creatieve studenten voor op het onderwijs van de 21e eeuw. Je begint
breed. Pas later in de opleiding kies je voor het voortgezet onderwijs
óf voor de basisschool.

Opleiding
Lerarenopleiding Basisonderwijs

Universitaire Pabo

Infomarkt Lokaal
B0

Leraar worden op havo/vwo/(v)mbo?
Voorlichting vakken en beroep

13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15

B0.70

A0.63

Lerarenopleiding Aardrijkskunde

A0

13.00-21.00

A0

13.00-21.00

A0.77

Lerarenopleiding Engels

A0.76

Lerarenopleiding Duits

Lerarenopleiding Frans

• LERARENOPLEIDING VOORTGEZET ONDERWIJS/
BEROEPSONDERWIJS Heb je zin in onderwijs en ben je enthousiast
over een vak? Leer hoe je vanuit jouw vak kunt bijdragen aan de
groei en ontwikkeling van jongeren.

B0.73

Lerarenopleiding Biologie

Lerarenopleiding Economie

• UNIVERSITAIRE PABO We leiden je op tot onderzoekende leerkracht: je volgt de Lerarenopleiding Basisonderwijs én je bekwaamt
je in onderzoek op de Vrije Universiteit.

A0

A0.53
A0

13.00-21.00

A0.23

13.00-21.00

A0.85

13.00-21.00

Lerarenopleiding Geschiedenis

A0.43

Lerarenopleiding Nederlands

A0.12

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn
Lerarenopleiding Natuurkunde

Lerarenopleiding Scheikunde

Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT /
informatica,Bouwkunde, Bouwtechniek, Elektro,
Werktuigbouwkunde, Motorvoertuigentechniek)

Lobby T/X
A0.25
en A0

Lerarenopleiding Wiskunde

A0

A0

Teachers College (Ben jij die ambitieuze en
creatieve docent van de toekomst)

B0 en A0

B0.68

5
13.00-21.00

Logistiek
• LOGISTICS MANAGEMENT (voorheen Logistiek en Economie)
Organiseer jij slim? Misschien is deze opleiding dan iets voor jou. Je
leert bijvoorbeeld de planning te regelen voor operatiekamers of de
logistiek bij Lowlands of de Zwarte Cross.

Opleiding

Infomarkt Lokaal

Logistics Management (voorheen Logistiek en Economie) X1

Logistics Engineering

Lobby T/X

X8.56

T4.05

• LOGISTICS ENGINEERING De juiste dingen, op de juiste tijd, op
de juiste plaats krijgen, in de juiste hoeveelheden tegen optimale
kosten. Bij Logistics Engineering leer je hoe je logistieke processen
betrouwbaar inricht met de meest innovatieve technieken. Zo word
je voorbereid op de logistiek van de toekomst.
13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15

Techniek en ICT
• BOUWKUNDE Je leert gebouwen, waar mensen wonen en werken, te
(her)ontwerpen en slim te bouwen. Ook leer je hoe je een bouwproces
begeleidt.
• CIVIELE TECHNIEK Ontwerpen van bruggen, wegen, kanalen, spoor
wegen en het verbeteren van watermanagement in Nederland en inter
nationaal. Welkom in de wereld van Civiele Techniek!
• ELEKTROTECHNIEK Je leert elektrotechnische apparaten en systemen te
onderzoeken, ontwerpen, produceren en onderhouden.
• HBO-ICT Wil je websites, apps, games of beveiligde computersystemen
ontwikkelen of wil je ICT- en bedrijfsprocessen op elkaar afstemmen?
Kom dan kijken bij HBO-ICT.

Opleiding

Infomarkt

Een technische of ICT opleiding maar welke?
(algemene voorlichting)

Bouwkunde

Civiele Techniek
Elektrotechniek
HBO-ICT
Industrieel Product Ontwerpen*
Logistics Engineering
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Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit
Technische Bedrijfskunde

Lokaal

• I NDUSTRIEEL PRODUCT ONTWERPEN Je leert producten bedenken,
ontwerpen en verbeteren voor consumenten en het bedrijfsleven.
• LOGISTICS ENGINEERING Zie beschrijving interessegebied Logistiek.
• RUIMTELIJKE ONTWIKKELING – MOBILITEIT Wegen en kruispunten slim
ontwerpen, oplossingen bedenken voor verkeersdoorstroming en onderzoek
doen naar verkeersgedrag. Bij Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit probeer
je dit alles mogelijk te maken met nieuwe technologieën, gedragsbeïnvloeding en het aanpassen van infrastructuur en ruimte.
• TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Je combineert management met techniek.
Je leert hoe processen werken, hoe je deze kunt aansturen en verbeteren.
• WERKTUIGBOUWKUNDE Met Werktuigbouwkunde kun je straks machines
ontwerpen, produceren en onderhouden.
13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15
open inloop

T2.13
T0.57

Lobby T/X

T2.66

Lobby T/X,
T0.16, T0.20

T3.43
T0.13

T4.17/Koestraat*
T4.05

T4.17

*

*

*

*

*

X0.19

Lobby T/X

T4.18

Werktuigbouwkunde

T1.57

Workshop of demonstratie

Lokaal

Bouwkunde: kijkje in de keuken

T0.57

Elektrotechniek (doorlopende demonstratie)

T3.63/T3.67/T3.62

Werktuigbouwkunde

13.00-21.00

T1.43

*Industrieel Product Ontwerpen (IPO) is gehuisvest aan de Koestraat. Om 13.15 uur vindt er één voorlichting plaats op Windesheim, de overige voorlichtingen vinden plaats aan de
Koestraat in het centrum van Zwolle. Op gezette tijden rijden er busjes van de Campus naar de Koestraat en weer terug. Op de plattegrond (op blz. 2 van dit programma) staat
aangegeven waar de opstapplaats is. De vertrektijden kun je vinden bij de bushalte (zie plattegrond) en bij de stand van IPO in de lobby TX.

Theologie en Levensbeschouwing
• GODSDIENST-PASTORAAL WERK Geloof, cultuur en samenleving zijn
de kernwoorden van de opleiding. Je leert met mensen werken en wat je
voor ze kunt betekenen.
Opleiding
Godsdienst-Pastoraal Werk (GPW)

Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing (GL)
Workshop

Theologie-Levensbeschouwing (GPW+GL)

Infomarkt Lokaal
A0

• LERARENOPLEIDING GODSDIENST EN LEVENSBESCHOUWING Heb jij
hart voor geloof en samenleving? Help jij mensen hun weg te vinden in
de maatschappij? Dan past deze lerarenopleiding goed bij jou.
13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15
13.00-21.00

Lokaal
B0.52

Speciale voorlichtingen
• STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING Een voorlichting voor
leerlingen met een functiebeperking zoals dyslexie, ASS, ADHD of
een chronische ziekte. We vertellen je oa over de mogelijkheden bij
Windesheim, hoe je kunt melden dat je een functiebeperking hebt en
hoe dit verder verloopt.
• STUDEREN AAN HET HBO Tijdens deze presentatie vertellen
Windesheimstudenten je over onderwerpen als: verschillen havo/vwo/
mbo en hbo, opbouw studiejaar, klasindeling, tentamens, begeleiding
op Windesheim, bindend studieadvies en vrije tijd naast je studie.
• HONOURS PROGRAMME Studenten die meer uit hun studie willen halen,
kunnen vanaf het 2e jaar meedoen met een Honours Programme: Technology & Society, Social Innovation of New Towns. Extra uitdaging, jezelf
beter leren kennen, samenwerken met studenten uit andere opleidingen,
naast je reguliere studie. Studenten die zo’n programma hebben gevolgd
vertellen je er meer over.
Voorlichting

Infomarkt

Lokaal

Studeren met een functiebeperking

Onderwijsplein

B0.12

Topsport en studie

Onderwijsplein

B0.12

Studeren aan het hbo

Studeren en Financiën

Je eigen bedrijf in de startblokken
Honours Programme

Studentenplein

Studentenleven in Zwolle

Studentenplein

•T
 OPSPORT EN STUDIE Ben je topsporter en wil je bij ons studeren? Tijdens
een korte voorlichting vertellen we je meer over de combinatie topsport en
studie, de topsportregeling van Windesheim en het intakegesprek.
•S
 TUDEREN EN FINANCIËN Wat kost studeren en hoe gaat de betaling van
je collegegeld?
• JE
 EIGEN BEDRIJF IN DE STARTBLOKKEN Voor advies over de combinatie
studeren en ondernemen kun je terecht bij Startpunt, hét loket van
Windesheim voor begeleiding bij (de start van) je eigen bedrijf.
•S
 TUDENTENLEVEN IN ZWOLLE Studenten van de studentenverenigingen
vertellen jou alles over het studentenleven in Zwolle.

13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15

B0.42

B0.12

X0.15

F2.45

13.00-21.00

Studentenplein

7

Overig
• STUDIEKEUZETEST MAKEN Twijfel je nog welke opleiding goed bij jou
past? Doe dan de Studiekeuzetest! Na het maken van de test krijg je
een overzicht van opleidingen die passen bij jouw interesses! Er is een
studiekeuze- en loopbaancoach aanwezig om vragen over de uitkomsten
van de test te beantwoorden.
• 1 OP 1 GESPREKKEN STUDIEKEUZE- EN LOOPBAANCOACH Als je vastloopt in het studiekeuzeproces, kun je je inschrijven voor een kortdurend
adviesgesprek van 10 minuten. Een studiekeuze- en loopbaancoach geeft
je tips en adviezen. Let op: vol=vol.
Overige

Infomarkt

Studiekeuzetest maken

Studiekeuzeplein

Lokaal

1 op 1 gesprekken studiekeuze- en loopbaancoach Studiekeuzeplein Hoofdingang
Bekijk de campus
Onderwijsplein
C-gebouw
Aanmelding, Inschrijving en Toelating
Onderwijsplein

• BEKIJK DE CAMPUS Wil je een rondleiding over de Campus? Dat kan! Meld
je dan bij het bord ‘rondleidingen’ naast de centrale receptie in gebouw C.
Onze studenten laten je graag de Campus zien.
• AANMELDING, INSCHRIJVING EN TOELATING Stel onze medewerkers je
vragen over deze onderwerpen.

13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 19.45 20.15
13.00-21.00
13.00-21.00
13.00-21.00
13.00-21.00

Wat kun je doen na de open dag?
Meelopen
Zit je in het eindexamenjaar
en wil je weten hoe het nou

écht is om te studeren aan de
opleiding van je keuze?

Meld je dan aan via
windesheim.nl/meelopen

Studiekeuze-events

Hulp bij studiekeuze

Open dagen in 2019

Webpagina’s hulp bij
studiekeuze

• 5 april

• 8 november

Veel tips en testen bij het maken van de

Matchingsdag

Windesheim.nl/studiekiezen

Heb je je aangemeld voor een

studiekeuze vind je op

opleiding? Kom naar de matchingsdag.

Studiekeuzebegeleiding

Je ontmoet studenten, docenten

Geen idee wat je moet kiezen? Volg

opleiding. Meer weten:

Het eerste gesprek is gratis.

en andere aanmelders voor deze
Windesheim.nl/matchingsdag

individuele coaching of een 2-daagse training.
Windesheim.nl/studiekeuzebegeleiding

Skillscoaches voor mbo-ers
Begeleiding door Windesheim-studenten

voor een goede overstap naar het hbo. Hulp

vooraf, bijvoorbeeld: bij studiekeuze of voorbereiding op je studie. Hulp in je 1e jaar,

bijvoorbeeld: wegwijs maken op Windesheim.
8

Windesheim.nl/skillscoach

Kijk of lees ervaringen
van onze studenten
Meer weten over hoe onze studenten hun studie en het
studentenleven ervaren?

hogeschoolwindesheim
hogeschoolwindesheim
Bekijk de sfeer op onze campus. En regelmatig een
instastoryweek over een speciaal thema.

windesheimzw
Elke dinsdag en donderdag geven studenten een
inkijkje in hun schooldag.

hogeschoolwindesheim
Windesheim.nl/blogs
Lees de verhalen van onze studenten op onze website.

