
Nieuws van de decanen 
 
 

Introductie  
 
Een aantal keer per jaar sturen wij een nieuwsbrief aan leerlingen en ouders 
zodat jullie op de hoogte zijn van verschillende activiteiten en open dagen in 
het kader van de studiekeuze. Wat in deze nieuwsbrief staat is maar een 
fractie van alle activiteiten die in het gehele land plaats vinden.  
Op school willen we de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in hun keuze 
voor een vervolgopleiding, maar het is belangrijk dat u, uw kind thuis ook 
stimuleert om de keuze niet uit te stellen en om er samen over in gesprek te 
gaan. De onderwerpen in deze nieuwsbrief kunnen daar wellicht bij helpen.  
 
De website https://www.kiesmbo.nl/ geeft informatie over alle erkende mbo 
opleidingen in Nederland 
De website studiekeuze123 geeft informatie over alle erkende hbo- en wo- 
opleidingen in Nederland.    
Vragen over een activiteit, een tip voor de volgende nieuwsbrief of een 
afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar:  
Chadia Benlahsen, decaan mavo cbenlahsen@gsf.nl  
Carola Winter, decaan havo cwinter@gsf.nl 
Michelle Uitterhoeve decaan vwo muitterhoeve@gsf.nl  

 
 

Inhoud: 
 
Algemeen 
● Eerste studie oriëntatie markt op 21 november 
● Studiekeuzebeurs jaarbeurs Utrecht 25 en 26 november 
● HMC ook voor havo/vwo leerlingen 

 
MBO 
● profielkeuzeavond maandag 14 november voor ouders van mavo 3 
● Open huis ROCVA 
● studiekeuzegesprek 
● studiekeuze weken 
● Overzicht voorlichtingsdagen van diverse mbo scholen in onze regio 

 
HBO 
● Studiekeuzevoorlichting HvA voor ouders  
● Overzicht selectiestudies 
● Keuzegids hbo via schoolnetwerk te benaderen 
● Studiekeuze eZine  
● Open dagen in de regio 
● Meeloopdagen en proefstuderen 
● Studiekeuze lastig? Inholland helpt!  

https://www.kiesmbo.nl/
https://www.studiekeuze123.nl/
mailto:cbenlahsen@gsf.nl
mailto:cwinter@gsf.nl
mailto:muitterhoeve@gsf.nl


● Webinar Inholland (voor ouders) terugkijken 
WO 
● UvA Bachelor Week en Open Campusdag  
● UvA Studie Scanner: vind opleidingen die bij je passen 
● VU Bachelor Dagen 
● Campus tours voor scholieren TU Delft  
● Bachelor Open Dag Erasmus Universiteit Rotterdam 
● Studielink 
● Selectiestudies 
● Online voorlichtingen voor ouders: 'Hoe help ik mijn kind kiezen?' en 

‘Een studie kiezen, praktische zaken’ UvA 
● Webinars over studiekeuze, etc. door Wageningen University 
● De Buitenlandbeurs 
● Verlof aanvragen tbv open dag etc. bezoek 

 

 

Algemeen 
 
Vechtstede Studie- en Oriëntatie Markt 
Op 21 november organiseren wij als decanen mavo, havo en vwo een 
gezamenlijke studie en oriëntatiemarkt. Van 16.30 uur tot 18.00 uur kunnen 
de leerlingen kennismaken met de verschillende MBO, HBO en WO instellingen. 
Daarnaast zullen wij ook studenten aanwezig zijn van diverse opleidingen, 
zodat de leerlingen gericht vragen kunnen stellen over opleidingen en 
vervolgkeuzes. We organiseren deze middag voor de leerlingen van mavo 3, 
havo 5, vwo 5 en 6. 
In diezelfde week gaan de leerlingen uit mavo 4 en havo 4 ook naar de 
studiebeurs in de jaarbeurs. Uiteraard zijn de leerlingen uit mavo 4 en havo 4 
ook van harte welkom op de Studie- en oriëntatiemarkt, maar wij stellen deze 
LOB-activiteit niet verplicht voor hen.  
. 
Studiekeuzebeurs in de jaarbeurs  
Weet je nog niet wat je wil gaan studeren. Op 25 en 26 november staat de 
jaarbeurs in Utrecht volledig in het teken van studiekeuze. Je kan inspiratie 
opdoen voor de toekomst.  
De Studiekeuzebeurs biedt een groot overzicht van opleidingen op mbo, hbo 
en universitair niveau. Naast de vele scholen en opleidingen zijn er ook 
(leerwerk) bedrijven uit de verschillende branches aanwezig. Die kunnen de 
leerlingen precies vertellen welke studie je moet volgen voor een bepaald 
beroep of hoe het is om na je studie binnen die branche aan de slag te gaan.  
Via deze website kunnen je meer informatie vinden en je aanmelden voor een 
gratis ticket.  
 
HMC: Hout en Meubileringscollege 
Kent u het HMC al? Het Hout- en Meubileringscollege is een vakschool in 
Amsterdam waar studenten diverse opleidingen volgen op het gebied van 
Interieur, Meubel, Houttechniek en Design. Hierbij ligt de focus vooral op 
praktijkervaring. De opleidingen die we aanbieden zijn te volgen op niveau 2, 3 
en 4. Tevens zijn er verkorte trajecten te volgen voor studenten die in het 
bezit zijn van een havo of vwo-diploma. 

https://www.studiekeuzebeurs.nl/nl/de-beurs/beleven
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2F2%2Furl.php%3Fsubid%3Dzo0xk6ox5q0xtpk%26nstatid%3D596d6on%26info%3D0wp6m03%26L%3D1265%26F%3DH&data=05%7C01%7Cp.vanderarend%40hmcollege.nl%7C13fdf62c03644f0f996208daac2a52e2%7Cb22efcc546744e3c83e40a9982ce09cd%7C0%7C0%7C638011595028184842%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=i4RlYnrfBZweQe30kTqLG7EUmyRVSPga4QJ0K2WLjK8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2F2%2Furl.php%3Fsubid%3Dzo0xk6ox5q0xtpk%26nstatid%3D596d6on%26info%3D0wp6m03%26L%3D1266%26F%3DH&data=05%7C01%7Cp.vanderarend%40hmcollege.nl%7C13fdf62c03644f0f996208daac2a52e2%7Cb22efcc546744e3c83e40a9982ce09cd%7C0%7C0%7C638011595028184842%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FR7jq4p1NoL0MdAZ4ljaIp45ej%2FzH71NkGlRyvBWcF4%3D&reserved=0


 
 
 
 
 
 
 
 

MBO 
 
Profielkeuzeavond mavo 3, maandag 14 november 
Op maandag 14 november organiseert de decaan mavo, Chadia Benlahsen een 
profielkeuze avond voor de ouders van mavo 3. Daarnaast is er een voorlichter 
vanuit het mbo aanwezig die ouders informeert hoe ze hun kinderen het beste 
kunnen begeleiden in het maken van de juiste studiekeuze. Hier vindt u ook al 
een speciaal E-magazine met informatie over het mbo.  
 
17 en 19 november Open Huis ROCVA  
Leerlingen en ouders kunnen op 17 november van 16:00-20:00 uur de sfeer 
proeven op mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en 
Hoofddorp en vragen stellen aan studenten en docenten. Het college 
Amsterdam-Zuid organiseert het open huis op 17 november van 14:00- 16:00 
uur. Op zaterdag 19 november van 10:00 - 14:00 opent het MBO-College 
Hilversum zijn deuren. Ook dan kunnen leerlingen en ouders de sfeer proeven 
en vragen stellen aan studenten en docenten. Leerlingen schrijven zich vooraf 
in via deze website .  
Het ROC TOP organiseert op dinsdag 15 november een open dag van 17:00- 
20:00 uur.  
 
Studiekeuzegesprek ROCVA 
Het ROCVA organiseert op maandag 7 november een informatieavond voor 
ouders uit van 19:30- 20:30 uur. Deze informatieavond met het thema ‘Hoe 
help ik mijn kind kiezen?’ is speciaal voor ouders met kind(eren) in het 
voortgezet onderwijs. Aanmelden voor deze voorlichting gaat via 
rocva.nl/ouders  
 
 
Studiekeuze weken periode 1 (ROCVA) 
Van maandag 21 november t/m vrijdag 2 december organiseert het ROCVA 
studiekeuze weken. De Studiekeuze Weken duren twee weken en bieden 
verdieping na het bezoeken van een open dag. Er zijn diverse activiteiten op 
onze mbo-colleges zoals bijvoorbeeld meelopen met een opleiding. Inschrijven 
gaat via rocva.nl.Deze activiteiten vinden vaak onder schooltijd plaats. Als dat 
het geval is, dan kunnen de leerlingen hiervoor bij de decaan:  mevrouw C. 
Benlahsen, verlof aanvragen. 
 
 
Overzicht van voorlichtingsdagen 
Ik heb voor u een overzicht gemaakt van de voorlichtingsdagen van de mbo 
scholen in onze regio. Hier kunt u deze bekijken.  
 

https://oudermagazine.rocva.nl/rocva-e-magazine-voor-ouders/cover
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Voor-ouders
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen/SKW/StudiekeuzeWeken
https://docs.google.com/document/d/10EiJo7JeyVVv6hCY17awOtTKzlg74Ajv9xjOd_xugH8/edit?usp=sharing


Keuzegids mbo 
Op het Vechtstede College hebben de papieren versie van de Keuzegids. De 
Keuzegids is de enige echt onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit 
van alle opleidingen voor alle niveaus elk jaar beoordeelt en vergelijkt.  
 
In verschillende situaties kan de Keuzegids uitkomst bieden, bijvoorbeeld: 
 
- Je hebt een studie op het oog en je wilt weten waar je de studie allemaal 
kunt volgen en waar de studie het beste scoort. In de Keuzegids staan handige 
en overzichtelijke tabellen, waarin je deze informatie makkelijk kunt 
terugvinden. 
- Je wilt meer weten over de inhoud van een opleiding en je ziet online door de 
bomen het bos niet meer. De Keuzegids geeft duidelijke en beknopte 
samenvattingen van de inhoud van de opleidingen. 
- Je bent geïnteresseerd in een studie, maar je merkt dat het toch niet exact is 
wat je wilt. In de Keuzegids geven ze tips over opleidingen die op elkaar lijken. 
 
Je kunt de Keuzegids ook inzien in het decanenkamertje. Als je dat wilt, loop 
dan gerust even binnen in het kamertje naast lokaal 001. 
 
DUO webinar Studiefinanciering mbo: hoe werkt het? 
Hoe zit het met studiefinanciering? Is het echt allemaal een lening? Wil je meer 
weten over de studiefinanciering? Bekijk dan samen, ouders en kind, het 
https://duo.nl/webinar/.  
 
Studiekeuze Kit 
Het ROCVA heeft een keuze toolkit ontwikkeld. Deze vind je hier en kan ouders 
en leerlingen op weg helpen.  
 

 
 

HBO 
 
Online voorlichting ouders:'Hoe help ik mijn kind kiezen?' HvA 

Op maandag 31 oktober zijn ouders, begeleiders en andere geïnteresseerden 
van harte welkom bij de online voorlichting: Hoe help ik mijn kind kiezen?. De 
voorlichting wordt gegeven in samenwerking met de Universiteit van 
Amsterdam. Tijdens deze avond gaat een keuzecoach in op het 
studiekeuzeproces, de rol die u als ouder hierin heeft en worden concrete 
handvatten geboden die u kunnen helpen bij de begeleiding van uw kind in zijn 
of haar studiekeuzeproces. Op deze website vindt u meer informatie en kunt u 
een eerdere sessie terugkijken.   
De online sessie start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en eindigt om 
20.30 uur. Via de bovenstaande website kunt u zich aanmelden.  

 

https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-2021-hoe-werkt-het.jsp
https://studiekeuzetips.rocva.nl/studiekeuzetips/welkom
https://www.hva.nl/studeren/informatie-voor/ouders-en-begeleiders/voorlichtingsavond-voor-ouders
https://www.hva.nl/studeren/informatie-voor/ouders-en-begeleiders/voorlichtingsavond-voor-ouders


Overzicht selectiestudies 
Wellicht heeft u al eens eerder gehoord over de aanmeldingsprocedure voor 
selectiestudies. Als leerlingen in het collegejaar 2023-2024 willen starten met 
een selectie studie, dan dienen ze zich hiervoor vóór 15 januari 2023 voor 
aan te melden in Studielink. Alleen als je je op tijd aanmeldt, kun je meedoen 
in de selectieprocedure.  
 
Via deze link kan een lijst geraadpleegd worden met daarop alle numerus fixus 
opleidingen op het hbo en het wo voor het collegejaar 2022-2023. De 
onderwijsinstellingen geven van september tot en met eind november 
informatie door over de opleidingen met een numerus fixus in studiejaar 2023-
2024. Vanaf december is de informatie definitief. Let op: controleer wel altijd 
of deze versie actueel is. 
 
De selectieprocedure verschilt per opleiding en per opleidingsinstituut. Het is 
belangrijk om je hier goed in te verdiepen voordat je je aanmeldt. Nadat je je 
aangemeld hebt, hoor je via het opleidingsinstituut wat de vervolgstappen zijn.  
 
 
Keuzegids hbo via schoolnetwerk te benaderen 
Op het Vechtstede College hebben we een licentie voor de online variant van 
de Keuzegids. De Keuzegids is de enige echt onafhankelijke consumentengids 
die de kwaliteit van alle opleidingen voor alle niveaus elk jaar beoordeelt en 
vergelijkt. Via deze link is de Keuzegids hbo op het schoolnetwerk te 
benaderen.  
 
In verschillende situaties kan de Keuzegids uitkomst bieden, bijvoorbeeld: 
 
- Je hebt een studie op het oog en je wilt weten waar je de studie allemaal 
kunt volgen en waar de studie het beste scoort. In de Keuzegids staan handige 
en overzichtelijke tabellen, waarin je deze informatie makkelijk kunt 
terugvinden. 
- Je wilt meer weten over de inhoud van een opleiding en je ziet online door de 
bomen het bos niet meer. De Keuzegids geeft duidelijke en beknopte 
samenvattingen van de inhoud van de opleidingen. 
- Je bent geïnteresseerd in een studie, maar je merkt dat het toch niet exact is 
wat je wilt. In de Keuzegids geven ze tips over opleidingen die op elkaar lijken. 
 
Je kunt de Keuzegids ook op papier inzien in de decanenkamer. Als je dat wilt, 
loop dan gerust even binnen in het kamertje naast lokaal 001. 
 
Studiekeuze e-zine 
In het Studiekeuze e-Zine vind je informatie voor aankomende studenten. In 
de deze editie staat o.a. informatie over: 
 
- Meeloopdagen en proefstuderen  
- Welke studie past bij jou? 
- de nieuwste bachelor studies 
 
Open dagen in de regio 
Op dinsdagavond 8 november is er een online open dag van Hogeschool 

https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/pdf/2023-2024
https://www.keuzegids.org/ol/gidsen/hbovt22/
https://uitgeverij-aan-de-slag.foleon.com/aan-de-slag/studiekeuze-ezine-zuid-holland-noord-holland-utrecht-gelderland/cover/


Windesheim. Je kan dan alvast alles horen over jouw favoriete studie(s), 
studeren aan het hbo en vragen stellen aan docenten/studenten. Op vrijdag 11 
november ben je welkom in Zwolle en op zaterdag 12 november in Almere. Je 
kunt hier meer informatie vinden. 
 
Via deze website kunt u open dagen in de regio vinden.  
 
 
Meeloopdagen en proefstuderen 
Naast het bezoeken van open dagen, is het ook een goed idee om deel te 
nemen aan meeloopdagen en proefstuderen. Bijna alle hogescholen bieden 
dergelijke trajecten aan, kijk maar eens op de verschillende websites. Deze 
activiteiten vinden vaak onder schooltijd plaats. Als dat het geval is, dan 
kunnen de leerlingen hiervoor bij de decaan, mevrouw C. Winter, verlof 
aanvragen. 
 
Studiekeuze lastig? Inholland helpt! 
De studiekeuzeadviseurs van Inholland helpen je graag! Je kunt hier een 
afspraak maken voor studiekeuzegesprek.  
 
(Online) voorlichting ‘Hoe help ik mijn kind (online) kiezen?’ van de 
HvA  
Op 31 oktober 2022 vindt de eerste online sessie 'Hoe help ik mijn kind 
(online) kiezen?' plaats, georganiseerd door de HvA.  

 
 

WO 
 
UvA Bachelor Week 12 tot 19 november  en Open Campusdag 18 
november 
De UvA organiseert van 12 tot 19 november online opleiding rondes en sessies 
over studiekeuze en op vrijdag 18 november zijn studiekiezers en ouders 
welkom op de Open Campusdag om op de UvA sfeer te proeven. Tijdens de 
Open Campusdag is het ook mogelijk labs te bezoeken, in gesprek te gaan met 
studenten en advies te vragen aan studiecoaches. Meer informatie is te vinden 
op de website van de UvA. 
 
 
UvA Studie Scanner: vind opleidingen die bij je passen  

Wat kan ik bij de UvA studeren? Hoe vind ik opleidingen die bij me passen of 
andere leuke opleidingen waarvan ik nog nooit heb gehoord? Hoe kies ik 
tussen verschillende opleidingen?  
Als jij jezelf deze vragen stelt, dan heeft de UvA een studie scanner gemaakt 
waar je wellicht iets aan hebt. Je geeft je interesses op via een aantal vragen, 
waarna je een lijst met opleidingen te zien krijgt in de volgorde die het meest 
bij je past. Hier vind je de website waar de UvA Studie Scanner te vinden is. 
 
 
VU Bachelor Dagen, 4 en 5 november 

https://www.windesheim.nl/jongeren/open-dag
https://www.windesheim.nl/jongeren/open-dag
https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
http://inholland.nl/sac
https://www.hva.nl/studeren/informatie-voor/ouders-en-begeleiders/voorlichtingsavond-voor-ouders
https://www.hva.nl/studeren/informatie-voor/ouders-en-begeleiders/voorlichtingsavond-voor-ouders
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-bachelorweek/uva-bachelorweek.html?_cldee=gm7lZ_O7C073Jiub5dylcuCWQbF5QCLwhN2Dn5_GJvQj8Cui9Y7k9dEo63zlIf2j&recipientid=contact-a3e5f0bbda69ea11a811000d3a2287a4-6450988ad1fb4fcbbae3b763eff12d25&esid=e1612e76-6e45-ed11-bba2-000d3a2e4510
https://www.uva.nl/studiescanner/studiescanner?_cldee=gm7lZ_O7C073Jiub5dylcuCWQbF5QCLwhN2Dn5_GJvQj8Cui9Y7k9dEo63zlIf2j&recipientid=contact-a3e5f0bbda69ea11a811000d3a2287a4-6450988ad1fb4fcbbae3b763eff12d25&esid=e1612e76-6e45-ed11-bba2-000d3a2e4510


Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november organiseert de VU de Bachelor Dagen. 
Scholieren en hun ouders zijn van harte welkom om de sfeer te komen 
proeven op de campus, vragen te stellen aan studenten en docenten om zo de 
VU te leren kennen. Meer informatie is te vinden op de website van de VU. 
 
 
 
 
Campus tours voor scholieren TU Delft  
De TU Delft biedt elke vrijdagmiddag om 15 uur campus tours aan voor 
scholieren. Je krijgt een 2 uur durende rondleiding waarbij je van alles te 
horen krijgt over tentamens, studiepunten, studievereniging en vragen kan 
stellen over studeren. Er zijn vijf verschillende tours waaruit je uit kan kiezen. 
Meer informatie en opgeven kan op de website. 

Bachelor Open Dag Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), zaterdag 15 
oktober 
Wil je kennismaken met de bacheloropleidingen van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam? Wil je ontdekken wat Rotterdam studenten te bieden heeft? Of heb 
je praktische vragen over studentenhuisvesting, studiefinanciering of het 
bindend studieadvies (BSA)? Ga dan naar de EUR Bachelor Open Dag op 
zaterdag 15 oktober 2022. Tijdens onze Bachelor Open Dag krijg je informatie 
over alle bacheloropleidingen en over studeren in het algemeen. Tijdens de 
open dag kun je informatiesessies bijwonen, al je vragen stellen aan studenten 
en studieadviseurs en de multifunctionele campus en wereldstad Rotterdam 
ervaren. Meer informatie vinden en aanmelden kan op de website van de EUR 
Bachelor Open Dag.  
 
Studielink 
Via studielink regel je je inschrijving bij een hogeschool of universiteit in 
Nederland. Meer informatie over hoe Studielink werkt vind je op de website 
van Studielink. Het is aan te raden alvast eens de website van studielink te 
bekijken en het stappen dat daarop te vinden is door te nemen voordat je je 
daadwerkelijk in gaat schrijven. 
 
Selectiestudies 
Elk jaar publiceert de website studiekeuze123.nl een overzicht met daarin de 
hbo en wo opleidingen met een numerus fixus. Tussen 1 september en 5 
december wordt de lijst iedere dag bijgewerkt op basis van de informatie van 
Studielink. Vanaf 1 oktober kun je je in Studielink aanmelden voor een 
opleiding die van start gaat in het daaropvolgende studiejaar. 
 
Online voorlichtingen voor ouders: 'Hoe help ik mijn kind kiezen?' en 
‘Een studie kiezen, praktische zaken’ UvA 
Op maandag 31 oktober zijn ouders, begeleiders en andere geïnteresseerden 
van harte welkom bij de online voorlichting: Hoe help ik mijn kind kiezen?. 
Deze voorlichting wordt gegeven in samenwerking met de Hogeschool van 
Amsterdam.  
Op Dinsdag 22 november vindt de online voorlichting ‘Een studie kiezen, 
praktische zaken’ voor ouders over de praktische kanten van de studiekeuze 

https://vu.nl/nl/onderwijs/meer-over/vu-bachelordag
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/voorlichting-bachelor/bsc-campustours
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/bachelor-open-dag
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/bachelor-open-dag
https://www.studielink.nl/
https://www.studielink.nl/
https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/pdf/2023-2024
https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/pdf/2023-2024
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/hoe-kies-je-een-studie/informatie-voor-ouders-verzorgers/informatie-voor-ouders-verzorgers.html?_cldee=gm7lZ_O7C073Jiub5dylcuCWQbF5QCLwhN2Dn5_GJvQj8Cui9Y7k9dEo63zlIf2j&recipientid=contact-a3e5f0bbda69ea11a811000d3a2287a4-6450988ad1fb4fcbbae3b763eff12d25&esid=e1612e76-6e45-ed11-bba2-000d3a2e4510
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/hoe-kies-je-een-studie/informatie-voor-ouders-verzorgers/informatie-voor-ouders-verzorgers.html?_cldee=gm7lZ_O7C073Jiub5dylcuCWQbF5QCLwhN2Dn5_GJvQj8Cui9Y7k9dEo63zlIf2j&recipientid=contact-a3e5f0bbda69ea11a811000d3a2287a4-6450988ad1fb4fcbbae3b763eff12d25&esid=e1612e76-6e45-ed11-bba2-000d3a2e4510
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/hoe-kies-je-een-studie/informatie-voor-ouders-verzorgers/informatie-voor-ouders-verzorgers.html?_cldee=gm7lZ_O7C073Jiub5dylcuCWQbF5QCLwhN2Dn5_GJvQj8Cui9Y7k9dEo63zlIf2j&recipientid=contact-a3e5f0bbda69ea11a811000d3a2287a4-6450988ad1fb4fcbbae3b763eff12d25&esid=e1612e76-6e45-ed11-bba2-000d3a2e4510
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plaats. Er wordt uitleg gegeven over zaken als toelatingseisen, 
inschrijfdeadlines, studiekeuzecheck en studiekosten. Op de website vindt u 
meer informatie, kunt u zich aanmelden en kunt u een eerdere sessies 
terugkijken. 
 
 
Webinars over studiekeuze, studeren en tussenjaar voor studiekiezers 
én ouders door Wageningen University (WUR)  
Hermien Miltenburg is schrijfster van het blog Studiekeuzekind van de WUR, 
Wageningen University and Research en organiseert webinars over 
studiekeuze, studeren en studie geldzaken. De webinars zijn voor ouders en 
studiekiezers. De komende webinars van het schooljaar 22/23 en die van vorig 
schooljaar kun je terugkijken op de website. Ze gaan over verschillende 
onderwerpen, zoals studiefinanciering en doorstromen van hbo naar wo. Als er 
nieuwe webinars op de planning staan, worden deze gedeeld in de komende 
nieuwsbrieven. 

De Buitenlandbeurs 25 & 26 november, Jaarbeurs Utrecht 
Wil jij na het behalen van je diploma naar het buitenland? Een studie, stage, 
high school programma, taalcursus of vrijwilligersbaan in het buitenland is 
goed voor je algemene ontwikkeling én voor je cv en kan ontzettend leuk zijn. 
Op de Buitenlandbeurs zijn tal van onderwijsinstellingen en -organisaties 
aanwezig die je kunnen informeren en adviseren. Meer informatie opzoeken en 
een gratis toegangsbewijs aanvragen kan op de website van de De 
Buitenlandbeurs. 

Verlof aanvragen voor open dagen, meeloopdagen en proefstuderen 

Het bezoeken van open dagen, meeloopdagen en proefstuderen is belangrijk 
voor een goede oriëntatie op een vervolgopleiding maar soms vinden deze 
activiteiten onder schooltijd plaats. Als dat het geval is, dan kun je bij de 
decaan, mevrouw M. Uitterhoeve, verlof aanvragen. In principe krijg je verlof 
voor het bijwonen van een dergelijke activiteit mits je geen PTA 
schoolexamens hebt op de dag waarvoor je verlof aanvraagt. 
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