
 

 

 Marten Meesweg 50 

VRAAG 

Opleiding Activiteit  Ruimte 

Alle opleidingen 

 Informatiemarkt opleidingen 

Meer weten over onze opleidingen? Op de informatiemarkt vind je 

stands van de aanwezige opleidingen. Onze docenten en studenten 

helpen je graag bij het beantwoorden van vragen. 

 Kantine, 

Begane grond 

 Plusteam 

Zijn er zaken die je studieloopbaan in de weg kunnen staan? Heb je 
een motivatie boost nodig, of hulp, omdat je even niet uitkomt? Maak 

kennis met het plusteam en ontdek wat zij voor jou kunnen betekenen 

tijdens jouw studie. 

 Kantine,  

Begane grond 

ONTDEK 

Opleiding Activiteit  Ruimte 

Alle opleidingen 

 
Rondleiding 
Benieuwd naar onze faciliteiten? Onze docenten en studenten leiden je 

graag rond in de lokalen en praktijkruimtes. 

  

Heel het pand 

 

 
Eten & drinken 

De koffie, thee en fris staat voor je klaar bij de koffiecorner!  

En vergeet geen Zadkine roze suikerspin te scoren of een gezond stuk 

fruit voor extra energie bij je studiekeuze! 

 Kantine, 

Begane grond 

  



ONTDEK 

Opleiding Activiteit Ruimte 

Gezondheid, Welzijn & Sport College 

Apothekersassistent Meet & Greet met de opleiding 

We staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je te vertellen hoe het is om 

deze opleiding te studeren bij Zadkine en hoe ja na je studie kunt werken als 

Apothekersassistent. 

 

Baliegesprek 

Als je baliewerk verricht, vervul je een belangrijke taak voor een bedrijf of instelling. Jij 

werkt in de frontlinie. Door jou komen veel mensen met het bedrijf of de instelling in 

aanraking. Leer in deze workshop het voeren van een goed baliegesprek. 

Zelf medicijnen maken! 
In deze workshop leer je zelf een capsule te vullen en een zalfje te maken. Eén van de 
vele vaardigheden die je leert op onze opleiding! 

Informatiemarkt, 

Begane grond 

 

 

 

Lokaal 1.054,  

Eerste etage 

 

 

 

 

Lokaal 1.045,  

Eerste etage 

Doktersassistent Meet & Greet met de opleiding 
We staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je te vertellen hoe het is om 
deze opleiding te studeren bij Zadkine en hoe ja na je studie kunt werken als 
Doktersassistent. 
 
Demonstratie health check 
Onze doktersassistenten in spe laten graag zien hoe je onder andere iemand zijn 
bloeddruk, glucose en cholesterol kan meten! En weet jij welke instrumenten nodig zijn 
voor een kleine wondbehandeling? Kom kijken hoe we een chirurgische tafel 
klaarleggen en laat je meteen voorlichten over hoe veelzijdig deze opleiding is. 

Informatiemarkt, 

Begane grond 

 

 

Lokalen 

1.027/1.030/1.033, 

Eerste etage 

Tandartsassistent Meet & Greet met de opleiding 
We staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je te vertellen hoe het is om 
deze opleiding te studeren bij Zadkine. 
 
Wil jij weten hoe je een gebit inspecteert? 
In de kantine geven de studenten in opleiding een poetsdemonstratie.  
 
Neem ook een kijkje in onze praktijklokalen. Hier worden veel praktijksituaties 
gedemonstreerd zoals gebitsreiniging of een demonstratie van een 
wortelkanaalbehandeling of vulling plaatsen. Probeer het zelf eens uit! 

Informatiemarkt, 

Begane grond 

 

 

 

 

Lokalen 1.075/ 

1.082/ 1.085/ 1.087,  

Eerste etage 

Verpleegkunde Meet & Greet met de opleiding 
We staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je te vertellen hoe  
het is om deze opleiding te studeren bij Zadkine en hoe ja na je studie kunt werken als 
Verpleegkundige. 
 
Val je niet flauw bij het zien van een beetje bloed? 
Nieuwsgierig naar de bouw en werking van het hart? Ontleed samen met onze 
docenten en studenten een hart. Ook kun je zelf verschillende verpleegtechnische 
vaardigheden ervaren zoals bloed prikken, een infuus aanleggen, injecties geven enz.  
En wist je dat wij een uitwisselingstraject naar China hebben? 
 
Hoe red je levens? 
Een hartstilstand is levensbedreigend. Snel handelen is ontzettend belangrijk. Maar 
hoe reanimeer je iemand? Bekijk tijdens onze demonstratie hoe je iemand kunt 
reanimeren.  
 
Gezondheidskraam checkpoint 
Wist je dat traplopen een positief effect heeft op je bloedglucose en je bloeddruk?  
Bij het trappenhuis is er een checkpunt waar je dit kan laten testen door onze eigen 
studenten van de opleiding verpleegkunde! 

Informatiemarkt, 

Begane grond 

 

 

Lokalen 3.077/ 

3.080/ 3.086/ 3.090, 

Derde etage 

Pedagogisch Werk Meet & Greet met de opleiding  
Bekijk studentenwerk en maak kennis met studenten!  Samen met een kinderopvang 
organisatie staan we voor je klaar om je vragen te beantwoorden en je te laten zien hoe 
het is om te werken met kinderen.  
Ook leiden we je rond door onze praktijklokalen. 

Informatiemarkt, 

Begane grond 

Lokalen 2.007/ 

2.012/ 2.013/ 2.015,  

Tweede etage 

Onderwijsassistent Meet & Greet met de opleiding  
Juf? Meester? Wil je me helpen? Deze vraag hoor je vaak als onderwijsassistent.  

Je geeft kinderen uitleg, verzorgt lessen, werkt met een groepje leerlingen aan een 

opdracht, helpt bij een musical of een sportdag of bij de ouderavond: jij bent de 

rechterhand van de leerkracht en volwaardig lid van het docententeam. De perfecte 

vooropleiding voor de Pabo dus! 

We staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je te vertellen hoe  

het is om deze opleiding te studeren bij Zadkine 

Informatiemarkt, 

Begane grond 

 

Lokalen 2.007/ 

2.012/ 2.013/ 2.015,  

Tweede etage 



Optiek College 

Verkoopmedewerker 
Optiek, 
 
Allround Medewerker 
Optiek, 
 
Opticien, 
 
Contactlensspecialist 

Op zoek naar een vette mbo opleiding waarin jij het verschil kunt maken met een 
fashion statement? Dit kun je bijvoorbeeld als Opticien of Allround 
Verkoopmedewerker Optiek. 
 
Brillendragers gaan mee met de nieuwste trends. Ongewoon, groot, kleurrijk, rond, 
vierkant: het kan allemaal. Veel moderne brillen zijn ontworpen voor mensen met stijl en 
lef. Jij als opticien helpt hen om de juiste keuzes te maken! Een bril is hét perfecte 
accessoire om een ‘urban look’ of een ‘geeky look’ te creëren. Alles kan. Misschien vind 
je het wel te gek om iemand een bril te verkopen die hij of zij nooit voor zichzelf had 
uitgekozen. Als opticien assisteer je dus elke klant zijn of haar individuele stijl te vinden.  
 
Meet & Greet met de opleidingen 
Tijdens een optiekopleiding leer jij alles over het werken in een optiekwinkel. Maar je 
kunt ook aan de slag in een oogkliniek, op een beurs of bij een bedrijf dat brillen 
ontwerpt. Je kunt kiezen uit verschillende niveaus. Onze studenten geven je graag een 
rondleiding door het college en vertellen je wat je nog meer kunt verwachten tijdens de 
opleiding zoals; Hoe maak je een bril? Hoe meet je of iemands ogen goed of slecht 
zijn? Hoe weet je welke bril iemand goed staat? 
 
Kom zelf glazen slijpen 

Ontdek de techniek achter optiek. Wij laten je zien hoe je exact glazen slijpt in de 

opgegeven sterkte. 
 
Ogen opmeten 
Tijdens een oogmeting meet je niet alleen je zicht maar wordt ook de conditie van je 
ogen gecontroleerd. Kom je het zelf eens proberen? 
 
 
 

Informatiemarkt, 

Begane grond 

 

Lokalen 

0.026/0.031 en 

0.059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaal 0.031, 

Begane grond 

 

 

Lokaal 0.059, 

Begane grond 

KIES 

Opleiding Activiteit Ruimte 

Studiekeuzecentrum 

 
Studiekeuzevragen 

Hulp nodig bij het kiezen van je opleiding? Onze adviseurs helpen je met al je 

studiekeuzevragen.  

Je kunt ook een aparte afspraak maken voor een persoonlijk 

studiekeuzegesprek.  

 

Liever je vragen stellen via je mobiel? Scan dan nu deze QR-code en stel je 

vragen aan het Studiekeuzecentrum! 

 
 

Kantine,  

Begane grond 

 

Studentenadministratie 

 Aanmelden 

Al een keuze gemaakt voor een opleiding en heb je je identiteitsbewijs op zak?  

Dan kun je je bij onze adviseurs direct inschrijven voor één van onze opleidingen. 

 

Je kunt je ook via je eigen mobiel meteen aanmelden. Scan deze QR-code: 

Welkom bij Zadkine! 
 

 

 

 


