


 

De juiste studie? Jij weet het, met de Almelo Academy! 
 
 
Stichting Uit Almelo organiseert voor 5 havo & 6 vwo leerlingen van Pius X 
College, Noordik Lyceum, het Erasmus en Canisius interessante bedrijfsbezoeken 
bij prachtige Almelose bedrijven. Deze worden in de week van 21 t/m 25 november 
georganiseerd. De bezoeken zijn in de middag van 13:30 uur tot 15:00 uur.  
 
Het LOB-aanbod is rijk en vooral gericht op opleidingen en studies. Wij prijzen ons in Almelo 
gelukkig met een goede samenwerking tussen scholen en bedrijven, tezamen komend in de stichting 
UitAlmelo. De stichting wil het vestigingsklimaat voor bedrijven op peil houden door 
hooggeschoolden voor de regio te behouden en het voor jou aantrekkelijker te maken om later in de 
regio aan de slag te gaan. 
 
Leerlingen die met een havo of vwo diploma op zak aan een opleiding aan het HBO of WO willen 
beginnen, zullen geconfronteerd worden met de verplichte studiekeuzecheck. Tijdens deze 
studiekeuzecheck wordt gekeken of er een goede match is met de opleiding waarvoor de scholier 
zich heeft aangemeld. Tevens vindt er tegenwoordig bij een heel aantal opleidingen een selectie 
plaats. Dit betekent dat de opleiding zelf het aantal beschikbare plaatsen mag vergeven aan 
scholieren waarvan zij denken dat ze goed passen binnen de opleiding. Een goede voorbereiding 
tijdens het voortgezet onderwijs op de verdere loopbaan is daarom van groot belang. 
 
Wat levert het jou op? 
Deelnemers krijgen een boeiend programma en na afloop een certificaat als er is deelgenomen aan 
drie bedrijfsbezoeken. Daarnaast is het natuurlijk positief wanneer je tijdens je studiekeuzecheck 
of selectiedag dit certificaat van deelname kunt laten zien.  
Let op: Het aantal plaatsen is beperkt, daarom vragen we ook een korte motivatie voor deelname 
op het aanmeldingsformulier te schrijven. 
 
Binnen welke Academies zijn er bedrijfsbezoeken? 
 

• Almelo Academy Health, gericht op m.n. NG  
• Almelo Academy High Tech, gericht op NT  
• Almelo Academy Economics & Finance, met name EM  
• Almelo Academy Hospitality & Facility, CM en EM 
• Almelo Academy Legal, gericht op CM, EM maar geen beletsel voor N-profielen 
• Almelo Academy Business, & Public, gericht op CM en EM 
• Almelo Academy Landbouw, gericht op NG  

 
Kosten 
Deelname kost jou niets!  
De kosten á €50,-- per leerling voor deze LOB activiteit worden betaald door de bedrijven en de vier 
scholen. Aanmelden verplicht jou wel tot deelname! 
 
Jij kiest 
De bedrijven ontvangen graag gemotiveerde en geïnteresseerde leerlingen. Dit betekent dat jij uit 
het hele aanbod de bedrijfsbezoeken of voorlichtingen kiest die bij jou passen. Je hoeft je hierbij 
niet te beperken tot bezoeken binnen dezelfde academie. It’s up to you!  
 
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 26 oktober bij je decaan. Vul het aanmeldingsformulier in 
en neem dit uitgeprint mee.  
 
Vrijdag 28 oktober hoor je van de decaan of je bent toegelaten tot de Almelo Academy of alsnog op 
zoek moet naar een stageplaats.  
 

Bekijk voor een eerste indruk ons filmpje op Youtube: Promo Uit Almelo.nl 
 

Stichting UitAlmelo.nl / www.uitAlmelo.nl / mail: info@uitalmelo.nl 

https://youtu.be/Dfus5k88_Rg
mailto:info@uitalmelo.nl


 

 
Almelo Academy 2022 
 
Aanmeldingsformulier  
Hierbij geef ik mij op voor het volgen van minimaal 3 bedrijfsbezoeken in het kader van 
loopbaanoriëntatie van maandag 21 tot en met vrijdag 25 november. 
 

  

Leerling/Naam  
Mobiel nummer  
E-mailadres  
School Pius X College 
Profiel  
Decaan Dhr. R. Remie  
Mentor  

 Bedrijfsbezoek Bedrijfsbezoek dd. Inschrijving 
AA Legal BoldingDavids notarissen Maandag 21/11  
 Wigger Van het Laar Dinsdag 22/11  
 Rechtbank & Daniels Huisman Woensdag 23/11  
AA HighTech Urenco Dinsdag 22/11  
 Boessenkool Woensdag 23/11  
 Plegt-Vos Donderdag 24/11  
 Hollander Techniek Vrijdag 25/11  
 Actronics Maandag 21/11  
 ETC Woensdag 23/11  
AA Health Dimence GGZ Woensdag 23/11  
 ZGT Dinsdag 22/11  
 Wiranto tandarts Donderdag 24/11  
 Fysiotherapie Woensdag 23/11  
 Huisarts Maandag 21/11  
 Verloskundige Donderdag 24/11  
AA Economics & Finance Rabobank Dinsdag 22/11  
 Slagbijalmelo/Adwise& Studio Mad Woensdag 23/11  
 Baker Tilly Donderdag 24/11  
 Qredits Microfinanciering Vrijdag 25/11  
 Belastingdienst Maandag 21/11  
AA Hospitality /Facility Heracles Maandag 21/11  
 Theaterhotel Dinsdag 22/11  
 Preston Palace Donderdag 24/11  
 Almelo Promotion Woensdag 23/11  
AA Business & Public Bar Hookhuus & Restaurant Kreta Maandag 21/11  
 Makelaardij Sanders Makelaars Dinsdag 22/11  
 Politie Woensdag 21/11  
 Kinderbescherming Vrijdag 25/11  
 Defensie Vrijdag 25/11  
 Cultural Care Au pair Woensdag 21/11  
 Fashion and textile technologies Vrijdag 25/11  
AA Landbouw Dierenarts Dinsdag 22/11  
 Boerderij Rikmanspoel, Albergen Vrijdag 25/11  



 

Motivatie voor deelname aan een van de Almelo Academies: 
 

Dit formulier uiterlijk woensdag 26 oktober 2022 inleveren bij de decaan. 
 
Let op: Opgave verplicht tot deelname aan alle bedrijfsbezoeken binnen de door jou 
gekozen Academy. Kosten voor deelname (€50,-- per leerling) worden door ons betaald. 
Wanneer de leerling ongeoorloofd afwezig is kan school de kosten bij de leerling in 
rekening brengen.  
 
We wensen je leerzame en leuke bedrijfsbezoeken. Na het laatste bedrijfsbezoek vragen we 
jullie om een korte terugblik op de week /evaluatie van de week.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

 
 
Namens de stichting alvast bedankt voor het vertrouwen en we wensen je leerzame en leuke  
Bedrijfsbezoeken. Schroom niet om ons nadien te informeren over jouw ervaringen in die 
dagen bij de verschillende bedrijven. 
 

info@uitalmelo.nl 



 

Voorbeeld van het Certificaat Almelo Academies 2019 
 

Deelnemers die minimaal 3 bezoeken hebben gedaan krijgen na afloop 
een certificaat van deelname. Handig voor in het LOB dossier en zinvol 

bij studiekeuzecheck of decentrale selectie / lotingsactiviteiten. 
 
 

 


