
26-1-2023 
voorlichtingsavond

Fijne avond!
Op deze donderdagavond praten we                     
u graag bij over de mogelijkheden in                   

studie- en beroepskeuze. Daarnaast is 
er voldoende gelegenheid om te 

oriënteren op de beroepenwereld 
die past bij de diverse profielen. Inge ten Hove

ing@jfsg.nl

voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen klas 2 vmbo



Programma

Inloop met koffie/thee/fris
Neem alvast een kijkje bij kramen in de 
schoolstraat!

Identiteitsontwikkeling en keuzeproces
door teamleider en decaan GT
Let op: verplicht onderdeel - lever hier je 
toegangskaart in!

Oriëntatiemogelijkheden beroepenwereld

Profielen:
Bouwen, wonen en interieur
Economie & Ondernemen
Produceren, Installeren en Energie
Zorg & Welzijn 
GL Dienstverlening & Producten
GL-BWI en GL-PIE

Diverse kramen van scholen, bedrijven en 
instellingen.

19:00-19:30

19:30-19:50

19:50-21:30

voorlichting en beroepskeuze vmbo gl/tl

Open avond Hoornbeeck Apeldoorn
Deze avond houdt ook het Hoornbeeck te Apeldoorn hun open avond.
Leerlingen en ouders die geïnteresseerd zijn in Zorg, Welzijn, 
Technologie en Economie kunnen hier een bezoek brengen. 

Er rijdt een pendelbus tussen de twee locaties. Deze bus vertrekt 
vanaf het hoofdgebouw (Anklaarseweg) en de Boerhaavestraat 
(Hoornbeeck).
De vertrektijden van deze bus zijn bij de ingangen van beide locaties 
aangegeven. 

       Musschenbroekstraat 11 Leuke 
attentie voor 
bezoekers!

Inloop met koffie/thee/fris

Oriëntatiemogelijkheden beroepenwereld

Profielen:
Bouwen, wonen en interieur
Economie & Ondernemen
Produceren, Installeren en Energie
Zorg & Welzijn 

Diverse kramen van scholen, bedrijven en 

Identiteitsontwikkeling en keuzeproces
door teamleider en decaan LBK
Let op: verplicht onderdeel - lever hier je 
toegangskaart in!
instellingen.

19:00-19:30

19:30-20:15

20:15-20:35 

voorlichting en beroepskeuze lwo en vmbo bl/kl

Contact
Als je meer informatie wilt met betrekking tot je 
loopbaan, dan kun je altijd terecht bij je decaan 
of loopbaanbegeleider. 

Apeldoorn
bl/kl: dhr. H. Boon, bo@jfsg.nl
gl/tl: dhr. R.G.J. ten Hove, hvr@jfsg.nl
Profiel Z&W: dhr. M. van de Vliert, vlr@jfsg.nl

Rijssen
bl/kl: dhr. J.H.J. Roosink, rkj@jfsg.nl
gl/tl: dhr. J.J. Rijnders, rda@jfsg.nl

Uddel
bl/kl/gl/tl: dhr. J.J. van Dalen, dln@jfsg.nl


