Infoavond dinsdag 20 juni, 18.00 – 20.00 uur
Algemeen
-

-

-

Graag vanaf 17.45 uur alle stands klaar en bemenst.
Bezoekersaantal wordt geteld per locatie.
Aantal digitale aanmeldingen wordt per sector/locatie bijgehouden.
Bezoekers hebben zich vooraf online geregistreerd of doen dat tijdens de avond zelf.
Eten wordt niet centraal geregeld en betaald, dus zelf regelen indien gewenst!
Kleinschalige opzet; bijvoorbeeld geen Beroepeninteressetest. Insteek: persoonlijk gesprek
met late beslissers. Wel hulp bij Digitaal Aanmelden.
Geen plattegrond en/of bewegwijzering. Stands staan immers op centrale plaats in het pand.
Rest van het pand is dus niet geopend voor bezoekers!
Meld ICT-, FD- en/of beveiligingsissues bij je contactpersoon op locatie, niet bij de
Servicedesk, aangezien deze niet bemenst is. De contactpersoon heeft hulp achter de hand.
(het KCC is wel bemenst, voor externen).
Stands worden zo goed mogelijk door FD-collega’s klaar gezet. LET OP: zorg ervoor dat je
roll-ups op tijd in je stand staan! Een stand bestaat uit een presentatiewand/roll-ups en een
gerokte tafel.
Gadgets, pennen en Life-magazines worden door de locatiecontactpersoon op de avond zelf
verspreid.
Er is gratis koffie en thee voor bezoekers uit de automaten op de begane grond/Plaza.
Parkeren op de eigen locaties is toegestaan, graag zoveel mogelijk rekening houden met
aanvangstijd van de Infoavond.

Onderstaande locaties zijn geopend.
Graag bezoekers die op de verkeerde locatie zijn doorverwijzen naar de juiste locatie (let met name
op bij vavo en Beveiliging Nijmegen = Marterstraat).
Let op: de Cas Spijkers Academie (de Weijer, Boxmeer) geeft tijdens de Infoavond voorlichting op de
Campusbaan! Men sluit daar aan bij team Horeca!

Heyendaalseweg
Contactpersoon/aanwezig op de avond: Trudy Wissels en Noor van Velthoven
 Ontvangst en doorverwijzen bezoekers bij de hoofdingang gebeurt door Noor.
 Bij ontvangst worden bezoekers digitaal geregistreerd. Zo kunnen we hen in de toekomst ook
op de hoogte houden.
 De ingang in het souterrain blijkt niet veel gebruikt te worden, dus deze ingang wordt vanaf de
begane grond in de gaten gehouden.
 Rol-ups/stands van alle opleidingen/teams staan, net als stands van partners in het pand, op
de begane grond. Rest van het pand is niet toegankelijk voor bezoekers. Trudy en Noor
maken de indeling.
 Koffie en thee voor bezoekers is gratis te verkrijgen uit de automaat in de kantine.
 Digitaal aanmelden in het Junior Technovium.
 Gegevens tijdelijke inlogaccounts
Gebruikersnaam: opendag02
Wachtwoord: Meldjeaan02

Campusbaan
Contactpersonen/aanwezig op de avond: Ria Camps, Anke van de Blink en Miranda Sticker
 Ontvangst en doorverwijzen bezoekers bij de ingang gebeurt door Maurice Vrolijks en
studenten.
 Bij ontvangst worden bezoekers digitaal geregistreerd. Zo kunnen we hen in de toekomst ook
op de hoogte houden.
 Op de Plaza staat per opleiding(steam) een stand met roll-ups (in bezit van de teams!!) en
statafel, met vrijwel dezelfde indeling als tijdens de laatste Open Dag.

 Extra aandacht voor bepaalde opleidingen: een aantal opleidingen loopt achter in het aantal









aanmeldingen en krijgen tijdens de Infoavond de ruimte om zich iets prominenter te
presenteren. Dit zijn voor de Campusbaan de opleidingen: Recreatie & Toerisme en de Cas
Spijkers Academie.
Net als tijdens de Open Dagen is er ook een stand vanuit Boxmeer. Hier krijgt men info over
alle opleidingen die we op de Begijnenstraat aanbieden.
VAVO is niet aanwezig met een stand maar de locatie Marterstraat is geopend.
Koffie en thee voor bezoekers is gratis uit de automaten op de Plaza en bij Het Café staat een
koffiebuffet.
Niets op de verdiepingen; de toegangen naar boven zijn afgesloten (zijn wel met je
(personeels-)pas te openen). Alleen de Plaza is toegankelijk voor bezoekers.
Infocentrum is open voor algemene(re) vragen en digitaal aanmelden voor een opleiding. Het
laatste is dus niet in het Studiecentrum deze keer. Bemenst door Trudy Jansen-Peters.
Inloggegevens tijdelijke accounts:
Gebruikersnaam: opendag01
Wachtwoord: Meldjeaan01

Energieweg
Contactpersoon: Ton Buurman en Mieke Burggraaff
 Organisatie zoals gebruikelijk tijdens Infoavonden laatste jaren: ontvangst en gesprekken met
bezoekers in de kantine.
 Bij ontvangst worden bezoekers digitaal geregistreerd. Zo kunnen we hen in de toekomst ook
op de hoogte houden.
 Koffie en thee voor bezoekers is gratis uit de automaat in de kantine.
 Aanmelden kan in het gebruikelijke lokaal
 Inloggegevens tijdelijke accounts
Gebruikersnaam: opendag05
Wachtwoord: Meldjeaan05

Marterstraat (vavo: vmbo-t, havo en vwo en mbo Beveiliging/HTV)
Contactpersoon/aanwezig op de avond: Pauline vd Meer en Aukje Banda
 Organisatie zoals gebruikelijk tijdens Infoavonden voorgaande jaren.
 Bij ontvangst digitaal registreren van bezoekers. Zo kunnen we hen in de toekomst ook op de
hoogte houden.
 Koffie en thee voor bezoekers in personeelskamer 1e verdieping uit de automaat.
 Vavo: bezoekers 1e verdieping
 Beveiliging/HTV: begane grond
 Inloggegevens tijdelijke accounts
Gebruikersnaam: opendag03
Wachtwoord: Meldjeaan03

Begijnenstraat, Boxmeer
Contactpersoon/aanwezig op de avond: Els Gastelaar en Peter Vissers
 Organisatie zoals gebruikelijk tijdens Infoavonden voorgaande jaren; ontvangst bezoekers bij
hoofdingang en doorverwijzing naar teams in de kantine.
 Bij ontvangst worden bezoekers digitaal geregistreerd. Zo kunnen we hen in de toekomst ook
op de hoogte houden.
 Aanmelden kan in de kantine
 Cas Spijkers Academie: geeft informatie op de locatie Campusbaan!
 Inloggegevens tijdelijke accounts
Gebruikersnaam: opendag04
Wachtwoord: Meldjeaan04

