
 

 

 Sportlaan 13 en 15 

VRAAG 

Opleiding Activiteit  Ruimte 

Alle opleidingen 

 Ontvangstbalie 

Waar moet ik zijn voor mijn opleiding? Welke activiteiten zijn er? Bij de 

ingang word je geholpen. Neem ook dit programmaboekje mee voor 

meer informatie. 

 

Welkom bij Zadkine! 

 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 

Een overheerlijke smoothie of een kop koffie, thee en fris staat voor je 

klaar in de kantine!  

En vergeet geen Zadkine popcorn te scoren of een gezond stuk fruit 

voor extra energie bij je studiekeuze! 

  

Kantine, 

Begane grond 

 
Podiumkunsten 

Maak kennis met al onze opleidingen die gegeven worden op deze 
locatie door middel van demonstraties, optredens en leuke activiteiten 
op het podium in onze chille kantine, zoals: 

- Kun jij met Parkinson handschoenen aan het grote 
bibberspiraal voltooien zonder de buis te raken? 

- Gezondheidscheck: wist je dat traplopen een positief effect 
heeft op je bloeddruk? Laat het testen!  

  

Kantine, 

Begane grond 

 Win een Zadkine goodiebag! 

Tot en met 25 januari kun je kans maken op een goedgevulde 

Zadkine goodiebag! Doe mee aan de fotowedstrijd op Instagram. 

Maak de mooiste, gekste of bijzondere foto van jezelf met het 

instaframe dat in de kantine ligt en plaats je foto op Instagram.  

 

Gebruik #Zadkinespijkenisse en vergeet ook niet onze school te taggen: 

@zadkinembo 

 

Voor meer informatie en spelregels zie de uitdraai op de tafel. Veel succes! 

 

 



ONTDEK 

Opleiding Activiteit Ruimte 

Zadkine Startcollege 

Assistent 
Dienstverlening  
en Zorg 
 

Assistent 
Dienstverlening in 
een sportomgeving 
 

Assistent Logistiek 
 
Assistent Verkoop 
 

Assistent Verkoop  

en ICT 

Ben je 16 jaar of ouder en wil je graag naar het mbo, maar heb je geen diploma? Weet 

dan dat je bij Zadkine Startcollege binnen één schooljaar je mbo-niveau 1 diploma 

haalt. Met dit diploma heb je toegang tot het volgende mbo niveau. Hoe mooi is dat! 

Op deze locatie kun je een assistent opleiding volgen in de richtingen dienstverlening,  

logistiek en verkoop.  

Wij staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. 
 

0.132 

Zadkine Business College 

 

 

 

 

 

Management 

Assistant 

 

Financieel Adviseur 

 

 

 

Retail 

 

 

 

Commercie 

 

 

 

Business Assistant 

 

Bij het Business College in Spijkenisse kun je kiezen uit drie richtingen: Zakelijke 

dienstverlening, Commercie en Retail. Je vindt ons op Sportlaan 15.  

Op Sportlaan 13 staan we tijdens deze open dagen je ook graag te woord in de 

kantine. 

 

Tijdens de opleiding Management Assistant leer jij alles over het plannen en 

organiseren van je eigen werk én dat van het management.  

 

Wil jij later werken met cijfers? Check de opleiding Financieel Adviseur. In dit beroep 

zorg jij ervoor dat het management precies weet hoe het bedrijf er financieel voor staat. 

Hier komt jouw talent voor wiskunde en economie goed van pas. 

 

Lijkt het jou leuk om te werken in een winkel? Of om een winkel te leiden? Misschien 

wil je zelfs je eigen zaak beginnen. Check dan onze Retail opleidingen. 

 

 

In de commercie draait het om de verkoop. Lijkt het jou leuk om producten of diensten 

te verkopen aan klanten? Bekijk hier welke opleiding bij jou past. 

 

 

Wil jij leren hoe je een goede Assistant wordt voor een bedrijf? Wij vertellen je graag 

alles over de brede opleidingen Junior Business Assistant op niveau 2 en  

Allround Business Assistant op niveau 3.  

 

 

 

 

 

Lokaal 1.011 

 

 

Lokaal 1.011 

 

 

 

Lokaal 1.003 

 

 

 

Lokaal 1.003 

 

 

 

Lokaal 1.011 

 

Gezondheid, Welzijn & Sport College 

Kraamverzorgende Meet & Greet met de opleiding  

Samen met een kraamzorgorganisatie staan we voor je klaar om al je vragen te 

beantwoorden en je te vertellen hoe het is om te werken als Kraamverzorgende. 

0.032, 

Begane grond 

Verzorgende IG Meet & Greet met de opleiding 

Ben jij benieuwd naar wat de opleiding Verzorgende IG inhoudt? Onze docenten en 

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

het is om als Verzorgende IG aan de slag te gaan. 

Hoe voelt Parkinson aan? 

Met speciale handschoenen aan kan jij ervaren wat iemand met Parkinson voelt. Durf jij 

het aan? 

 

Een afwisselende baan met veel voldoening 

Als Verzorgende IG verleen je basiszorg. Hieronder valt bijvoorbeeld het verzorgen van 

wonden, helpen bij het huishouden maar ook het wassen van mensen. Onze studenten 

en docenten staan voor jullie klaar om een aantal van deze handelingen te 

demonstreren. Dat wil je toch niet missen?! 

0.029, 

Begane grond 

Verpleegkunde Op zaterdag 21 januari: Meet & Greet met ambulancepersoneel 

Is het misschien wel je  droom om te werken op een ambulance?  Hoe kun je die 

droom waarmaken? Loop letterlijk binnen in de ambulance en stel al je vragen. 

 

Bij de ingang 

 

 



De duizendpoot die verpleegt, verzorgt en overlegt  

De afgelopen tijd veel in het nieuws, maar weet je ook precies wat het beroep inhoudt? 

Onze docenten en studenten vertellen het graag! Naast informeren laten ze jullie ook 

graag met eigen ogen zien hoe je verpleegtechnische vaardigheden uitvoert. Denk 

hierbij aan injecteren… Weet jij het verschil tussen de verschillende manieren van 

injecteren? Nee? Geen probleem! Wij leggen het je uit én laten het je zelf proberen 

tijdens de vaardigheid les injecteren. 

Zorg & Techniek komen samen met de Virtual Tee! 

Leren over het menselijk lichaam op het menselijk lichaam. Gaat jouw hart hier sneller 

van kloppen? Kom dan vooral langs en maak kennis met de opleiding 

Verpleegkundige! 

 

0.029, 

Begane grond 

Maatschappelijke 

Zorg 

Maak je eigen Mindmap! 
Maak op een creatieve manier een mindmap over jezelf en vind de overeenkomsten 
met het beroep als Begeleider in de Maatschappelijke Zorg. Wat zijn je verwachtingen, 
doelen en dromen?   
 
“Het Misverstand” 
Kun jij op een creatieve manier een voorwerp omschrijven zonder echt te zeggen wat 
het is? Door te zoeken naar creatieve manieren om iets te beschrijven leer je om 
problemen op een vindingrijke manier te lossen.  
 
Het Blinddoek Spel  
Leg jij geblinddoekt in een rolstoel een route met obstakels af, waarbij je jezelf moet 

oriënteren aan de hand van verbale aanwijzingen van een ander? Doe mee en leer op 

elkaar te vertrouwen en goed naar elkaar te luisteren. Als dat lukt kun je heel goed 

samen werken. 

Oefenen met scheren 
In het beroep is het ook belangrijk dat je iemand wilt (helpen met) scheren. Kom jij het 
eens proberen op een ballon? 
 

1.036, 

Eerste verdieping 

Helpende Zorg & 

Welzijn 

Meet & Greet met de opleiding  
We staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden over onze opleiding. 
 
Praktijkdemonstraties 
Onze studenten van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn in actie zien? In ons 
kooklokaal demonstreren studenten hoe zij in de keuken werken.  
 

0.036 (kooklokaal), 

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! 
 

 

 


