
 

 

 

 BENTHEMPLEIN 15 

VRAAG 
Opleiding Activiteit  Ruimte 

Alle opleidingen 

 Ontvangstbalie 
Waar moet ik zijn voor mijn opleiding? Welke activiteiten zijn er? Bij de 
informatiebalie op de begane grond word je geholpen. Neem ook dit 
programmaboekje mee voor meer informatie. 

 Begane grond  

ONTDEK 

Opleiding Activiteit  Ruimte 

Alle opleidingen 

  
Drinken 
Loop even langs de bar op het evenementenplein en laat je dorst 
lessen met koffie, thee of frisdrank. Studenten van de 010 Bar Academy 
mixen hier een ook een lekkere mocktail voor je.  

  
 
Evenementenplein 
Begane grond 
 

 Inschrijven 
Al een keuze gemaakt voor een opleiding en heb je je identiteitsbewijs 
op zak? Dan kan je je direct inschrijven voor één van onze opleidingen. 
Bij de meeste opleidingen staat een laptop in het lokaal waar je je kunt 
inschrijven. Je kunt je ook via je eigen mobiel meteen aanmelden. Scan deze 
QR-code:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel plezier en welkom bij Zadkine! 

 Begane grond  
 
 
 
 
 

  



ONTDEK 

Opleiding Activiteit Ruimte 

Brood & Banket College 

Uitvoerend Bakker 
Zelfstandig Werkend 
Bakker 
Patissier 
Boulanger 

Kom bakken bij de enige brood-en banketopleiding in Rotterdam!  
Bekijk én proef al het lekkers dat onze studenten hebben gemaakt en ga zelf 
ook creatief aan de slag met marsepein. En ben je benieuwd waar wij een 3D 
printer voor gebruiken? Kom dan zeker even langs.   

Praktijklokalen 
0.095, 0.105 en 0.115 
 
Het Winkeltje  
Begane grond  
 

Dienstverlening & Facility College 

Facilitair 
Leidinggevende  
 
(Allround) 
medewerker facilitaire 
dienstverlening 
 
010 Hospitality 
Academy 

Hou je van aanpakken en ben je graag bezig?  
De ene dag help je mee in de catering, het andere moment heet je gasten 
welkom tijdens een evenement of houd je je bezig met het onderhoud van 
een gebouw. Nieuwsgierig? Onze docenten vertellen je graag meer over 
deze veelzijdige opleidingen op niveau 2, 3 en 4.    
 
Welkom in de wereld van gastvrijheid 
Wil je straks een afwisselende baan in de horeca, toerisme- of 
evenementenbranche en ben je servicegericht? Samen met onze partners 
Europarcs en Plaswijckpark vertellen onze docenten en studenten je alles 
over onze opleidingen en het werken in de meest gastvrije sector!  

Evenementenplein  
Begane grond 
 
 
 
 
 
Evenementenplein  
Begane grond  

Beauty & Fashion College 

Haarverzorging  Demonstraties en voorlichting 
Bekijk studenten in actie in hun eigen salon. Zij zijn bijvoorbeeld aan het 
krullen, stijlen en vlechten. De salonles geeft je een goed beeld van de 
opleiding. Uiteraard kun je ook al je vragen stellen over het vak aan docenten 
en studenten.  

Praktijklokalen 0.020 en/of 
0.030  
Begane grond  
 

Schoonheids-
verzorging 

Praktijkles binnenwandelen 
Welke schoonheidsbehandelingen leer je tijdens deze opleidingen uit te 
voeren? En wat voor apparaten worden daarbij gebruikt? Onze docenten en 
studenten van de opleidingen Schoonheidsverzorging vertellen je graag 
meer. Neem gerust een kijkje in het praktijklokaal. Of laat je nagels doen in 
de Beauty & Fashion hoek op de begane grond. 

Praktijklokaal 0.065 
Begane grond 

Fashion 
 
 
 
 
 
Beauty & Design Lab 
activiteit 

Naaimachine? Examenwerk bekijken? 
Kom in onze Fashion praktijklokalen voelen hoe het is om achter een 
naaimachine te zitten. Krijg antwoord op vragen als; ‘welke opleidingen 
bieden jullie aan, wat kun je worden, wat leer je nu precies?'. Bekijk ook werk 
van examenkandidaten. 
 
Het Beauty & Design Lab is een nieuwe omgeving binnen het college. Hier 
krijgen alle studenten minimaal één module onderwijs dat alle drie onze 
vakrichtingen samenbrengt. Zoals klanten helpen bij een volledige 
metamorfose. Vandaag krijgen klanten kleur- en stylingadvies, kunnen zij hun 
haren krullen/stylen/föhnen en hun nagels laten doen. Visagie maakt het 
plaatje compleet. Herken jij onze klanten nog? Kom langs en bewonder. 

Praktijklokalen 1.020 en 1.040 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begane grond Beauty & 
Fashion hoek 

Horeca College 

(Internationale) 
Management-
opleidingen 
 
 
 
Vakopleidingen  
 
 
 
 
010 Bar Academy 

Meet & Greet met onze opleidingen 
Hoe zorg ik ervoor dat mijn horecazaak een succes is? Hoe stel ik een 
ondernemersplan op? Voor deze en al jouw andere vragen kun je terecht in 
de Brasserie waar onze docenten voor jou klaarstaan. Dus zit het 
ondernemen in je bloed en ben je graag je eigen baas? Kom dan zeker even 
langs.   
 
Neem een kijkje in de keuken van Zadkine  
Wil jij jouw kookkunsten naar een hoger niveau tillen? Of is service jouw 
‘middle name’ en wil je leren hoe je als gastheer of gastvrouw gasten in de 
watten legt? Neem dan een kijkje in onze keuken en restaurant.  
 
Shake it up 
Zet jij straks beste cappuccino of shake jij een ‘Gin & Tonic’ in een trendy 
cocktailbar? Kom langs, stel je vragen en ga in gesprek met onze huidige 
studenten. Proef ook zeker een mocktail gemaakt door onze studenten.  

Brasserie in ’t Oude Noorden 
Begane grond 
 
 
 
 
 
Restaurant Onder de 
Hofbogen 
begane grond 
 
 
 
Evenementenplein & 
Restaurant Onder de 
Hofbogen  
Begane grond 

  



Travel & Leisure College   

Luchtvaart & Travel  
 
 
 
 
 
 
Luchtvaartdienstverlener 

Meet & Greet in onze hotellobby 
Lijkt het jou leuk om gasten te ontvangen op hun vakantiebestemming in een 
hotel of cruiseschip? Of droom je van een carrière als grondsteward of 
grondstewardess? Onze docenten en studenten vertellen je alles over deze 
brede opleiding waar je later veel kanten mee op kunt. 

Boarding time 
Straks de wereld overvliegen als steward(ess)? We heten je graag welkom in 
ons eigen Zadkine vliegtuig waar je voorgelicht wordt over deze opleiding. 
Onze studenten checken je in en zorgen dat je bij de juiste gate kunt 
boarden. Hou je hotelvoucher en vliegtuigticket bij de hand en luister goed 
naar de safety en security instructies. Bij ons mis je nooit je vlucht!  

Lokaal 0.120 
Begane grond 
 
 
 
 
Lokaal 0.120 
Begane grond 

 

Gezondheid, Welzijn & Sport College   
 

Helpende Zorg & Welzijn 
 

Durf je het aan om een luier te verschonen bij een baby?  
Dan liggen onze baby’s voor je klaar om verschoond te worden en in bad 
vertroeteld te worden! 
 
Rondleiding 
Benieuwd naar onze opleiding? Onze docenten leiden je graag rond in de 
lokalen en praktijkruimtes. 

Lokaal 1.110,  
eerste etage  
(lift 8)  
 
Lokaal 1.110,  
eerste etage  
(lift 8)   

Verzorgende IG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meet & Greet met de opleiding 
Wil jij belangrijk werk doen in de zorg? Als verzorgende help je mensen bij 
hun dagelijkse verzorging: van medicijnen toedienen tot huishoudelijke 
klusjes. Je bent onmisbaar. We staan voor je klaar om al je vragen te 
beantwoorden en je te vertellen hoe het is om te werken als Verzorgende 
Individuele Gezondheidszorg. 
 
Demonstratie verpleegtechnisch handelen 
Ben je benieuwd naar verpleegtechnische vaardigheden zoals het 
klaarmaken van een injectie en deze toedienen op een dummy/pop onder 
begeleiding? Of heb je altijd al willen weten hoe een tillift werkt? Ervaar het 
zelf. 

Hoe red je levens? 
Een hartstilstand is levensbedreigend. Snel handelen is ontzettend belangrijk. 
Maar hoe reanimeer je iemand? Ervaar zelf tijdens onze demonstratie hoe je 
iemand kunt reanimeren. 

Teaser: Escape the human body 
Hou jij van een uitdaging? Of weet je stiekem al het één en ander over het 
menselijk lichaam? Dan is dit echt iets voor jou!  
Vind de sleutel om het lichaam te verlaten door vragen juist te beantwoorden 
en opdrachten correct uit te voeren. Ben je op tijd of word je aangevallen door 
het immuunsysteem?! 

Lokaal 1.080 en lokaal 
1.090 
eerste etage  
(lift 4) 

Maatschappelijke  
Zorg voor 
Ervaringsdeskundigen 
 
én 
Sociaal Werk voor 
Ervaringsdeskundigen 

Wil je jouw levenservaring inzetten in je werk? 
Heb je ingrijpende zaken in je leven meegemaakt zoals huiselijk geweld, 
armoede, omgaan met een psychische aandoening, migratie of wellicht een 
trauma?  
Ben je er aan toe om die ervaring te gaan inzetten voor het herstel van 
anderen? Studeer je graag in deeltijd? 
 
Misschien is de opleiding Maatschappelijke zorg of Sociaal met 
Ervaringsdeskundigheid wel iets voor jou!  
Onze docenten staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je 
alles te vertellen over deze opleiding.  
(Goed om te weten is dat onze studenten over het algemeen 21 jaar of ouder 
zijn.) 

Lokaal 4.050 
vierde etage 
(lift 6) 
 

Sociaal werk Meet & Greet met de opleiding  
Als sociaal werker help je mensen die hun weg in de maatschappij niet goed 
kunnen vinden. Mensen van verschillende leeftijden en met verschillende 
achtergronden.  

Lokaal 4.160 
vierde etage 
(lift 8) 
 



Ben jij hulpvaardig, tactvol en flexibel? Onze docenten staan voor je klaar om 
al je vragen te beantwoorden en je alles te vertellen over deze opleiding. 
 

Maatschappelijke zorg Demonstratie: persoonlijke verzorging en koken 
Lijkt het je leuk om mensen, die extra aandacht nodig hebben, te helpen? Als 
(persoonlijk) begeleider maatschappelijke zorg kom je met allerlei mensen  
in aanraking. Je biedt zorg en ondersteuning, waaronder persoonlijke 
verzorging en het koken met cliënten. Onze studenten demonstreren graag 
hoe dit in zijn werk gaat. Kom je een lekkere pannenkoek proeven? 
 
Ook staan onze docenten voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je 
alles te vertellen over deze opleiding. 

Lokaal 1.140 
eerste etage 
(lift 6) 

Business College 

Business College   
 

 Bij het Business College kun je kiezen uit vier richtingen: zakelijke 
dienstverlening, commercie, retail en tweetalig onderwijs. Je vindt ook een 
statafel op de begane grond voor ons eigen winkeltje, waar studenten van de 
retail-opleidingen praktijkles krijgen! Verder zijn onze lokalen te vinden op de 
begane grond, 6e en 7e verdieping. 

Informatiemarkt, 
Begane grond  

010 Event Academy 
 

Vind jij evenementen leuk? En hou je van plannen en organiseren? Als 
medewerker evenementenorganisatie bereid je events van A tot Z voor. Met 
de opleiding 010 Event Academy leer je alles wat daarbij komt kijken. 

Begane Grond 
Lokaal 0.148 

Sportmarketing 
 

Is sport jouw passie en wil je daarvan je beroep maken? Dat kan met de 
opleiding Sportmarketing. Want als sportmarketeer help jij professionele 
sporters en sportorganisaties met hun marketing en communicatie. 

6e verdieping 
Lokaal 6.110 

Retail Lijkt het jou leuk om te werken in een winkel? Of om een winkel te leiden? 
Misschien wil je zelfs je eigen zaak beginnen. Met deze opleidingen is veel 
mogelijk! 

6e verdieping  
Lokaal 6.050 

Commercie 
 

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! 

6e verdieping 
6.060 - 6.070 

Financieel Adviseur 
 

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. Kom langs en ga in gesprek met onze docenten en 
studenten. 

7e verdieping 
7.130 

Tweetalig mbo Tijdens de opleiding start je zelf een onderneming. Samen met een groep 
klasgenoten schrijf je een ondernemingsplan en ontwikkel of koop je 
producten uit het buitenland om te verkopen. Tijdens de opleiding ga je naast 
je MBO 4 diploma werken aan je BTEC Level 3 diploma. Dit is een 
wereldwijd erkend diploma waarmee je in het buitenland kunt studeren en 
werken. Wil je meer weten? Kom dan langs op de 7e etage ontmoet onze 
studenten!  

Tijdens deze Open dagen presenteren onze tweetalige studenten ook hun 
Student Companies. Deze vind je op de begane grond. Onze studenten op 
het evenementenplein wijzen je de weg.  

7e verdieping 
Lokalen  
7.030 t/m 7.100 
 
 
 
 
 
Begane Grond 
0.147 
 

010 E-com Academy Heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Ben je gek op digitale ontwikkelingen en 
wil je daar iets mee gaan doen? Tijdens de opleiding 010 E-com Academy 
leer je alles over online zakendoen. 

7e verdieping 
Lokaal 7.090 

 

Logistiek College  

Logistiek Logistiek is zo veel meer dan alleen orders inpakken of vervoeren. Een 
opleiding in de logistiek biedt ongekende mogelijkheden. Wil je meer weten? 
Kom dan naar de stand van Zadkine Logistiek College! 

Alle opleidingen van Zadkine Logistiek College worden gegeven op locatie 
Aluminiumstraat 25, Rotterdam. 

 

Begane grond  



 

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. Ga graag het 
gesprek aan met onze docenten. Zij  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? 
 
 

Begane grond  

KIES 

Opleiding Activiteit Ruimte 

Studiekeuzecentrum 

 Studiekeuzevragen 
Heb je nog wat hulp nodig bij je studiekeuze? Scan dan nu deze QR-code en 
stel je vragen aan het Studiekeuzecentrum! 

 

Begane grond, 
balie Studiekeuze 
Centrum 

 

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. De adviseurs vind je bij de servicebalie op de 
begane grond. Ook staat er bij de meeste opleidingen een laptop in het lokaal waar je je kunt inschrijven. 
Liever inschrijven via je eigen mobiel? Scan dan de QR code op de eerste pagina. 

 

 


