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Vernieuwde opleidingen van start

Belangrijke data

Na de zomer zijn ruim 3000 jongeren gestart met een
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beroepsopleiding bij MBO Amersfoort.Zij volgen een

2017

uur

markt

vernieuwde opleiding, waarmee ze beter aan kunnen
sluiten bij de beroepspraktijk, bijv. door het volgen
van een keuzevak.
Bij de DHTA is het vanaf schooljaar 2017/2018
mogelijk om een BOL-opleiding te volgen voor
orthopedische techniek, tandtechiek, schoentechniek

7 februari 2017

Onze opleidingen kunnen alleen plaatsvinden door de
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samenwerking met heel veel leerbedrijven. MBO
Amersfoort bedankt alle bedrijven die een werk- of

uur

27 feb. t/m 3

en optiek. Zie hiervoor “Opleidingen” op www.dhta.nl.

Samenwerking bedrijf en school
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stageplaats bieden en alle praktijkopleiders die de
studenten begeleiden.
BPV-enquête
MBO Amersfoort wil graag een goede samenwerking
met de bedrijven en instellingen waar onze studenten
leren in de praktijk. Daarom is er een enquête
uitgezet om te peilen wat MBO Amersfoort daarin kan
verbeteren. Deze enquête zal ook regelmatig worden
afgenomen na afronding van een stageperiode.

Vernieuwing en wijziging locaties
Vanaf dit schooljaar vinden alle opleidingen
Gezondheidszorg en Welzijn plaats aan de
Leusderweg in Amersfoort. In de zomer is deze
locatie grondig verbouwd, om meer ruimte te
maken voor praktijk en het werken in groepen.
De meeste opleidingen van Economie vinden
nu plaats in het gebouw van de Hogeschool
Utrecht in Amersfoort, waar ook de opleidingen
van Toerisme, Recreatie en Evenementen zijn

gevestigd. Ook bij twee andere vestigingen
(Matthijs Vermeulenstraat, De Nieuwe Stad) zijn
de gebouwen vernieuwd om voldoende ruimte
te bieden voor het onderwijs.

Bereikbaarheid
Waar vindt u de bpv-medewerker met wie u contact hebt over uw stage-/leerwerkplek?

School en team

locatie en medewerkers

Dutch Health Tec Academy St. Laurensdreef 22, Utrecht
Erianne Versteeg
eversteeg@dhta.nl
Fokko van Gemert
fvgemert@dhta.nl
Marianne van der Leeden
mvdleeden@dhta.nl
Peter Kok
pkok@dhta.nl

tel. nr.
030-630 35 55
06-295 40 698

06-508 67 938

06-295 16 530

06-520 72 834

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, mail dan naar bpv@dhta.nl of O&O@mboamersfoort.nl

