
Online	activiteiten	van	diverse	mbo-opleidingen.	
	

	
HORIZON	COLLEGE	Hoorn/Alkmaar/Heerhugowaard/Purmerend	
 
Komende open dagen: 
● Woensdag 27 januari 2021 in Purmerend	
● Donderdag 4 maart 2021 in Alkmaar en Hoorn	

Let op: door het coronavirus kan het zijn dat de Open Dagen online worden 
georganiseerd en dat de data nog wijzigen. 

Kijk voor aanmelden en verdere informatie op: 

https://www.horizoncollege.nl/	
___________________________________________________________________________	
	

	
CLUSIUS	COLLEGE	Hoorn/Alkmaar	
 
Komende open dagen: 
● Vrijdag 29 januari 2021 in Purmerend	
● Zaterdag 30 januari 2021 in Alkmaar en Hoorn	
● Donderdagavond 11 februari 2021 Informatieavond voor 

ouders/verzorgers 

Let op: door het coronavirus kan het zijn dat de Open Dagen online worden 
georganiseerd en dat de data nog wijzigen. 

Kijk voor aanmelden en verdere informatie op: 

https://www.clusius.nl/mbo/open-dagen-mbo	
_________________________________________________________________	
	
	



	
REGIO	COLLEGE	Zaandam/Purmerend	
 
Komende open dagen: 
● Woensdag 27 januari 2021: 18.00 – 20.30 uur 	

Let op: door het coronavirus kan het zijn dat de Open Dagen online worden 
georganiseerd en dat de data nog wijzigen. 

Kijk voor aanmelden en verdere informatie op: 

https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/checklist-help-mij-kiezen/open-dag	
_________________________________________________________________	

	
	
MEDIA	COLLEGE	Amsterdam:	
 
Op dit moment zijn er van het Media College Amsterdam geen datums voor een 
open dag bekend. 
	
https://www.ma-web.nl/open-dagen/	
___________________________________________________________________________	
	

	
HOUT-	en	MEUBILERINGSCOLLEGE	Amsterdam	
	
Komende open dagen: 



● Vrijdag 15 januari 2021: 17.00 – 21.00 uur (online)	
● Zaterdag 16 januari 2021: 10.00 – 14.00 uur (online)	
● Donderdag 4 maart 2021: 15.00 – 19.00 uur (n.t.b.) 

Kijk voor aanmelden en verdere informatie op: 

https://hmcollege.nl/actueel/open-dagen/	
	
___________________________________________________________________________	
	

	
	
Op dit moment zijn er van het ESPEQ in Heerhugowaard geen datums voor een 
open dag bekend.  
 
Je kunt je wel aanmelden voor een meeloopdag. Kijk voor aanmelden en 
verdere informatie op: 
 
https://www.espeq.nl/meeloop-dag	

	
___________________________________________________________________________	

	
 
Komende open dagen: 
● Donderdag 4 maart 2021: 16.00 – 21.00 uur 	

Je kunt je nu aanmelden voor onze Open Dag, deze vindt plaats op onze locatie 
in Heerhugowaard (Stationsplein 129) en duurt. Voorafgaand aan de Open Dag 
nemen wij contact met je op. Het programma van de Open Dag is namelijk 
afhankelijk van de corona situatie op dat moment. 
                                                                                                                                  
Kijk voor aanmelden en verdere informatie op: 



https://spgnh.nl/aanmelden-open-dag/	
___________________________________________________________________________	

	
ROC	TOP	Amsterdam:	
 
Op dit moment zijn er van het ROC TOP Amsterdam geen datums voor een 
open dag bekend. 
	
https://www.roctop.nl/openhuis	
	
___________________________________________________________________________	

	
ROC	van	AMSTERDAM	Amsterdam,	Amstelveen,	Diemen,	Hoofddorp	en	
Hilversum.	
	
Komende open dagen: 
● Donderdag 28 januari 2021: 16.00 – 20.00 uur (online)	
● Donderdag 23 maart 2021: 16.00 – 20.00 uur	

Kijk voor aanmelden en verdere informatie op: 

https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen	
	
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen/Webinars-terugkijken	
___________________________________________________________________________	

	
ROC	KOP	van	NOORD	HOLLAND	Den	Helder/Schagen	
	
Komende open dagen: 
● Dinsdag 16 februari 2021: 18.00 – 21.00 uur 	

Kijk voor aanmelden en verdere informatie op: 



https://www.rockopnh.nl/agenda/open-avond-5/	
___________________________________________________________________________	
	

	
NOVA	COLLEGE	Haarlem/Beverwijk	
	
Komende open dagen: 
● Van 1 tot 5 februari 2021: (online) aanmelden vanaf 7 januari	
● Zaterdag 9 januari 2021: Scheepvaart IJmuiden (extra online)	
● Zaterdag 6 februari 2021: Scheepvaart Harlingen (extra online)	

Kijk voor aanmelden en verdere informatie op: 

https://www.novacollege.nl/actueel/agenda/open-huis-mbo-en-vavo-1-feb-5-feb/	
	
___________________________________________________________________________	
	
	


