
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
● HMC ook voor havo/vwo leerlingen

MBO
● Gooi On Stage
● Techniekdagen
● Overzicht voorlichtingsdagen van diverse mbo scholen in onze

regio
● Studiekeuze gesprek
● Studiekeuze weken ROCVA
● MBO Amersfoort
● SVO Vakschool
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HBO
● Open dag HvA
● Open dag Inholland
● Open dagen Windesheim
● Webinars voor ouders georganiseerd door Windesheim
● Open dagen ArtEZ
● Open Avond Inservice Opleiding Radiotherapeutisch laborant

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
● Andere open dagen?
● 4strax
● WUR Webinars Ouder Voorlichter
● Studielink
● DUO studiefinanciering hoger onderwijs
● Studiekeuze eZine
● Meeloopdagen en proefstuderen

WO
● UvA Bachelor Week en Open Campusdag
● UvA Studie Scanner: vind opleidingen die bij je passen
● VU Online Bachelor Dag
● Campus tours voor scholieren TU Delft
● Bachelor Open Dag Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
● Open Avond Inservice Opleiding Radiotherapeutisch laborant

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
● Open Dag Accountancy Nyenrode Business Universiteit
● Open Dag Universiteit Wageningen (WUR)
● WUR Webinars Ouder Voorlichter
● Online Bachelor Week Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Tussenjaar Kennis Centrum
● 4Strax Studievoorlichting beurs
● Studielink
● Verlof aanvragen tbv open dag etc. bezoek

Algemeen
Op 23 en 24 maart worden Skills The Finals georganiseerd. Dit is het
centrum van talentvol vakmanschap in Nederland. Jaarlijks worden het
NK voor beroepen en de unieke LOB Experience georganiseerd. Ruim
600 finalisten uit het (v)mbo gaan met elkaar de strijd aan in ruim
zestig vakwedstrijden. Wie wordt de beste van Nederland in zijn of haar
vakgebied.
Daarnaast staat doen, beleven en ervaren centraal bij de LOB
Experience. Met meer dan 50 activiteiten kunnen jongeren zichzelf op
een leuke, uitdagende manier oriënteren op hun toekomst. Net als in de
echte wereld wordt de praktijk van beroepen nagebootst, zodat de
jongeren blijvende ervaringen opdoen die te gebruiken zijn voor hun
school- en studiekeuze en loopbaandossier.
Wil je Skills the Finals bezoeken, meld je dan hier aan.

https://worldskillsnetherlands.nl/stf/gratistickets/


Techniekdagen
Tijdens de VMBO Techniekdagen Gooi en Vechtstreek 2023 van 13
t/m 16 februari 2023  gaan ruim 1160 vmbo-leerlingen in workshops
aan de slag met verschillende technische toepassingen. Hiermee krijgen
zij een goed en breed beeld van techniek. Mavo 3 zal de techniekdagen
op maandag 13 februari bezoeken.
Een technische opleiding geeft jongeren een schat aan mogelijkheden in
de toekomst. Door er, samen met het bedrijfsleven, voor te zorgen dat
jongeren een actueel beeld hebben van de mogelijkheden van leren en
werken in de techniek, kunnen zij een gerichte studiekeuze maken.

Gooi on Stage
Het Vechtstede College doet ook dit jaar weer mee aan Gooi On Stage.
Het programma is onderdeel van het profielwerkstuk in mavo 3. De
leerlingen maken tijdens het Beroepenfeest op 21 maart kennis met
beroepsbeoefenaren en maken twee afspraken voor werkbezoeken op
de Doe Dag van 13 april. De reiskosten die gemaakt worden op 13 april
zijn voor rekeninge van de leerlingen.
De leerlingen krijgen op deze manier een goed beeld van de
verschillende beroepen. Beroepsoriëntatie is een proces van snuffelen,
denken, twijfelen, praten en dromen. Ontdekken waar je warm voor
loopt, blij van wordt en wat bij je past. Aan het einde van het schooljaar
volgt er weer een stageperiode van 3 dagen waarin de leerlingen nog
meer ervaringen op doen.

U kan zelf ook meedoen aan On Stage als beroepsbeoefenaar! Elk
beroep uit elke sector is van harte welkom. U hoeft geen erkend
Leerbedrijf te zijn om mee te doen. Het enige wat nodig is, is het
enthousiasme over uw vak of beroep te delen met de leerlingen.
Leerlingen maken een top 5 van beroepen die ze graag willen
ontmoeten tijdens het Beroepenfeest. Praat hier alvast eens samen met
uw zoon/dochter over. Er zijn ca 200 beroepsbeoefenaren nodig voor het
Beroepenfeest. Op https://www.hetgooionstage.nl/aanmelden kunt u
zich aanmelden. Kijk op de website alvast eens op samen met uw zoon
of dochter om te zien welke bedrijven en beroepen er allemaal komen.
De leerlingen worden op school bij dit project begeleid door hun mentor.

Het programma van On Stage is onderdeel van het Profielwerkstuk.

MBO

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, Hout Techniek 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.hetgooionstage.nl/aanmelden
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 College Hilversum
Het MBO College Hilversum heeft een mooie website waarin je makkelijk
informatie kunt vinden. Het is onderdeel van het ROC van Amsterdam.

Maak kennis met MBO College Hilversum
Hier leest u over hoe het MBO College Hilversum kijkt naar het mbo
onderwijs.
U kunt hier ook korte video's bekijken over de school.Hier vindt u de
opleidingsprofielen.
Daarnaast heeft het MBO College meerdere leslocaties met allemaal
bijzondere kenmerken.
Wil je meer van de school zien. Het MBO College hilversum heeft ook
instagram profiel. Daar kunt u veel filmpjes en foto's van de school en
studenten vinden. Er gebeurt veel dus dit account volgen is heel handig.
Geen instagram maar wel Facebook. Dat kan ook. De Facebookpagina
vind je hier. Laatste tip is een link naar het YouTubekanaal
Daar plaatst de school informatieve filmpjes.

Nova College in Hoofddorp
Het Nova College biedt een mooie nieuwe opleiding aan die heel
praktijkgericht is.
Je leert in de praktijk van een horecabedrijf leidinggeven aan het
personeel, de inkoop coördineren en voor de financiële zaken zorgen.

ROC TOP
Misschien de moeite waard om eens op het ROC TOP te gaan kijken als
je een sportopleiding overweegt en daarna wil doorstromen naar het
HBO. Studenten van de sportacademie kunnen bij het ROC TOP in het
3e leerjaar kiezen voor een keuzedeel HBO doorstroom. Dit keuzedeel
wordt aangeboden in samenwerking met de faculteit Bewegen, Sport en
Voeding van de Hogeschool van Amsterdam
Tijdens dit keuzedeel, wat voor de helft wordt gegeven aan de HvA,
maken de studenten kennis met het onderwijs op het HBO. Meteen een
mooie gelegenheid om rond te neuzen bij de verschillende opleidingen
aan de HvA, zoals : Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO),
Sportkunde, Management en Ondernemen en Voeding en Diëtetiek.

Donderdag 26 januari LOB Experience Logistiek
Op donderdag 19 januari organiseert het ROCVA een event op de
logistieke vakschool, speciaal gericht op vmbo leerlingen. Het is een
interactieve middag waar de leerlingen door middel van leuke
workshops en activiteiten zelf de dynamische wereld van logistiek
ervaren. Meer informatie over de experience is hier te vinden.

Zaterdag 21 januari Open Dag Grafisch Lyceum in Utrecht
Het Grafisch Lyceum is misschien wel dé vakschool voor creatieve
doeners in media, vormgeving en communicatie. Creativiteit staat bij
het Grafisch Lyceum voorop. Wil je een beeld krijgen van de opleidingen
ze aanbieden op het Grafisch Lyceum kijk dan op deze website.
Via deze link kun je je opgeven voor de Open Dag.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rocva.nl%2FMBO-onderwijs%2FMBO-Colleges%2FMBO-College-Hilversum&data=05%7C01%7Cm.snoek2%40rocva.nl%7C634e9116e6ec4583749308dabda517c4%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C638030814024373706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s%2FViyKg%2FYQI73YzIPy5e8vzVr3b1zLcpaoljFSG0m5M%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rocva.nl%2FMBO-onderwijs%2FMBO-Colleges%2FMBO-College-Hilversum%2FWat-kies-jij&data=05%7C01%7Cm.snoek2%40rocva.nl%7C634e9116e6ec4583749308dabda517c4%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C638030814024373706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UYQyV8gJ7Z1KX8EQqm87%2F1PVZ37k%2BiJbgNBGG5%2Fvog8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rocva.nl%2FMBO-onderwijs%2FMBO-Colleges%2FMBO-College-Hilversum%2FWat-kies-jij&data=05%7C01%7Cm.snoek2%40rocva.nl%7C634e9116e6ec4583749308dabda517c4%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C638030814024373706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UYQyV8gJ7Z1KX8EQqm87%2F1PVZ37k%2BiJbgNBGG5%2Fvog8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rocva.nl%2FMBO-onderwijs%2FMBO-Colleges%2FMBO-College-Hilversum%2FOnze-unieke-leslocaties&data=05%7C01%7Cm.snoek2%40rocva.nl%7C634e9116e6ec4583749308dabda517c4%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C638030814024373706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZQUbdBwc40se3tbobi1GDntQEMB%2B7EO2CuV%2Frioc1rA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmbocollege_hilversum%2F&data=05%7C01%7Cm.snoek2%40rocva.nl%7C634e9116e6ec4583749308dabda517c4%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C638030814024373706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8XB6FmXFGXHcATjxHKxVYQr5QDfMipimqZJX4%2FA1794%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmbocollege_hilversum%2F&data=05%7C01%7Cm.snoek2%40rocva.nl%7C634e9116e6ec4583749308dabda517c4%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C638030814024373706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8XB6FmXFGXHcATjxHKxVYQr5QDfMipimqZJX4%2FA1794%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmbocollegehilversum&data=05%7C01%7Cm.snoek2%40rocva.nl%7C634e9116e6ec4583749308dabda517c4%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C638030814024373706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n%2FwEYZsk02CQVyOhSGwzK2NUrppaFflCTp6aCvEhjWY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCWLaxV7Vizr_hGXQMFmDNuA&data=05%7C01%7Cm.snoek2%40rocva.nl%7C634e9116e6ec4583749308dabda517c4%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C638030814024373706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EhrhjJObZ6M2O%2B96SyETjzE5XS%2BpP7hyy%2FzpbJhZCfc%3D&reserved=0
https://www.novacollege.nl/opleidingen/alle-opleidingen/manager-ondernemer-horeca-praktijkroute/#Praktische-info
https://www.rocva.nl/mbo-onderwijs/mbo-colleges/mbo-college-airport/experience-logistiek
https://www.glu.nl/opleidingen/
https://aanmelden.glu.nl/ords/f?p=400:250:1::::P250_EVENT_CODE,ORG_ID_HASH:OD210123,4527116218B358D7&_gl=1*ao8x1z*_ga*MTY0NDM2MDYzMC4xNjQ2NzMwNTgz*_ga_31HNRWS49K*MTY3MTUzNTYwNi40OC4xLjE2NzE1MzU2MjQuMC4wLjA.&_ga=2.94037337.538105193.1671535607-1644360630.1646730583


Zaterdag 28 januari Open dag ROCVA
Leerlingen en ouders kunnen zaterdag 28 januari van 10:00-14:00 uur
de sfeer proeven op mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen,
Amsterdam, Diemen, Hilversum en Hoofddorp en vragen stellen aan
studenten en docenten. Ook dan kunnen leerlingen en ouders de sfeer
proeven en vragen stellen aan studenten en docenten. Leerlingen
schrijven zich vooraf in via deze website .

Donderdag 9 februari Open Dag ROC TOP
ROC TOP is een mbo school in Amsterdam. Zij geloven in kleinschalig,
gepersonaliseerd en praktijkgericht onderwijs in co-creatie met het
lokale bedrijfsleven. Je krijgt persoonlijke aandacht door middel van
studiebegeleiding en ondersteuning. De mbo-opleidingen zijn
samengebracht onder vier campussen met elk hun eigen karakter,
thema en verbinding met de stad eromheen. Zo biedt ROC TOP hun
studenten gerichte kennis op één plek en kunnen studenten zich
makkelijk oriënteren en verdiepen tijdens hun studie.
Het ROC TOP organiseert op donderdag 9 februari een Open Dag van
17:00- 20:00 uur. Van de Open Dag van 6 oktober is een aftermovie
gemaakt. Die kunt u hier bekijken.

Studiekeuzegesprek ROCVA
Het ROCVA organiseert op maandag 13 februari 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 2 (ROCVA)
Van maandag 30 januari t/m vrijdag 10 februari 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.

MBO Amersfoort
Op ongeveer een half uur reizen (vanaf Weesp) ligt MBO Amersfoort. Op
het MBO Amersfoort heb je keuze uit 140 opleidingen, je krijgt veel
vrijheid om je eigen richting te bepalen. Bij een aantal opleidingen kun
je zelf je studie vormgeven, zodat je leert waar jij behoefte aan hebt.
Het MBO heeft zogenaamde flex-opleidingen. Wil je na een poosje
switchen van opleiding, dan kan dat.
Het MBO Amersfoort biedt ook MHBO opleidingen aan, speciaal voor
studenten die graag versneld een mbo-diploma willen halen, zodat ze
met praktijkervaring door kunnen stromen naar het hbo.
Weet je al een beetje welke richting je op wilt, maar wil je graag de
sfeer van de locatie komen proeven. Bezoek dan de Open Dag op
zaterdag 21 januari.

https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen
https://www.youtube.com/watch?v=0unMJPoKdYM
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Voor-ouders
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Opendagen/SKW/StudiekeuzeWeken


Tijdens de Open Dag kun je kijkje nemen in (praktijk) lokalen,
voorlichtingen volgen en docenten en studenten spreken. Aanmelden
kan hier.
Net als op het ROCVA kun je al een dagje meelopen. Op het MBO
Amersfoort noemen ze dit de Meemaakdag. Je ervaart een dagdeel hoe
het eraan toe gaat op onze opleidingen en maakt kennis met de school
van jouw keuze, zodat je echt ziet en voelt hoe het eraan toe gaat op
het MBO Amersfoort. Deze Meemaakdag is op dinsdag 31 januari en
leerlingen uit het 4e leerjaar kunnen zich hiervoor aanmelden via deze
link.

SVO vakopleiding
SVO vakopleiding food is de landelijke opleider voor vakmensen in de
foodsector. De opleidingen sluiten perfect aan op de praktijk. SVO biedt
mbo-opleidingen aan op de volgende locaties: Houten, Rijswijk, Zwolle,
Heerhugowaard, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Almelo,
Amstelveen, Breda, Enschede, Goes, Leeuwarden, Maastricht,
Roermond, Spakenburg, Velp, Volendam en in het eigen bedrijf. SVO
biedt mbo-opleidingen in food van niveau entree tot en met 4. Bij SVO
kun je kiezen voor een voltijd BOL-opleiding, maar ook voor een
BBL-opleiding, dan gaan de studenten één dag in de week naar school
en leren ze de rest van de week in een leerbedrijf?

Ontdekken of de wereld van eten en drinken bij jou past? Bezoek dan
de open avond op woensdag 25 januari in Amstelveen. Je kan dan de
sfeer komen proeven en vragen stellen aan docenten en leerlingen. Zij
kunnen precies vertellen waarom het zo fijn is om les te krijgen op een
kleinschalige vakschool als SVO. Let op: op de locatie SVO Amstelveen
kunnen alleen de foodservice opleidingen en de entree opleiding horeca,
voeding en voedingsindustrie gevolgd worden. Hierbij de website van
SVO.

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.

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.

https://www.mboamersfoort.nl/open-dag/informatie/
https://www.mboamersfoort.nl/open-dag/informatie/
https://www.mboamersfoort.nl/open-dag/meemaakdagen/
https://www.svo.nl/
https://www.svo.nl/
https://docs.google.com/document/d/10EiJo7JeyVVv6hCY17awOtTKzlg74Ajv9xjOd_xugH8/edit?usp=sharing


- 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

Open dag HvA.
Op 11 februari organiseert de Hogeschool van Amsterdam weer een
open dag. Proef de sfeer, loop rond in het gebouw en ontmoet
studenten, docenten en andere studiekiezers. Meld je aan voor een
open dag alert en je ontvangt bericht wanneer je je persoonlijke
programma kunt samenstellen voor de open dag van 11 februari.

Open dag Inholland.
Op 4 februari organiseert Inholland weer een open dag. Wat staat je te
wachten?

● Proef de Inholland-sfeer en kijk of dit bij je past.
● Ontdek jouw interesse en talent bij de studiekeuzetest of ga in

gesprek met een studiekeuzeadviseur.
● Neem een kijkje bij de verschillende opleidingen. Maak kennis met

de studenten en docenten en kom erachter welke studierichting je
aanspreekt.

● Kom meer te weten over het studentenleven en studeren aan het
hbo.

Je kunt je hier aanmelden.

https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-2021-hoe-werkt-het.jsp
https://studiekeuzetips.rocva.nl/studiekeuzetips/welkom
https://www.hva.nl/studeren/studiekeuze/open-dagen
https://www.inholland.nl/opendag/


Open dagen Windesheim.

In januari organiseert Windesheim nog een aantal open dagen.

● 24 januari - Online open dag, 19.00 - 21.00 uur
● 27 januari - Open dag in Zwolle, 13.00 - 21.00 uur
● 28 januari - Open dag in Almere, 10.00 - 13.30 uur

Belangrijk: Omdat er wellicht op de fysieke open dagen beperkt tijd is,
raden we bezoekers aan om eerst online te oriënteren. Dat kan op 24
januari of on demand.

Webinars voor ouders georganiseerd door Windesheim.
Speciaal voor ouders en verzorgers biedt Windesheim jaarlijks een
drietal webinars aan. De eerste was op 1 november. Er volgen er nog
twee (klik hier voor meer informatie):

● 7 februari - Studiebegeleiding
● 22 maart - Studiefinanciering en kosten

Open dagen ArtEZ.
De komende maanden organiseert ArtEZ nog een aantal open dagen en
diverse meeloopdagen voor studiekiezers.

● 28 januari – Open Dag AKI Academie voor Art &
Design Enschede

● 2 februari – Online Open Dag ArtEZ
Conservatorium Zwolle

● 9 maart – Open Dag ArtEZ Art & Design en
Masterstudies Zwolle

Leerlingen kunnen zich ook altijd aanmelden voor een meeloopdag.
Bekijk hier het volledige overzicht van open dagen en meeloopdagen
van ArtEZ.

Open Avond Inservice Opleiding Radiotherapeutisch laborant
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.
Werken in het ziekenhuis en tegelijkertijd een hbo opleiding volgen, is
dat iets voor jou? Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afdeling
Radiotherapie biedt jaarlijks in september de start van een inservice
opleiding (CZO gecertificeerd) aan op HBO niveau, waarbij een student
via een 3 jarig werken en leren traject opgeleid wordt tot
radiotherapeutisch laborant. Meer informatie is te vinden op de website
of tijdens de open avond op donderdagavond 26 januari

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODg5ODg5OTQsImUiOiJjd2ludGVyQGdzZi5ubCIsInJpIjoiY29udGFjdC0xMGQyMGE3ZDJkMDBlODExODExY2UwMDcxYjZlYTU5MS1mYTdkY2Q2ZGViNGU0NmRkYmI2MzJmODUyZTVkOGFlZiIsInJxIjoicDEtYjIyMzI4LTM0MTNkMzAwM2Q5MTQyNzJiZWI1NzE0YTBhNGU5YTM3IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjMiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy53aW5kZXNoZWltLm5sL25sLW5sL2pvbmdlcmVuL29wZW4tZGFnP19jbGRlZT03aG1NMm5BWEk2WHh5bldZVzh4U2xPNzBYVlRsN3ZFT1hpdVVidTY5c1hmUXR2M21XcnU3WXVDOVN4c3dhclU0JnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtMTBkMjBhN2QyZDAwZTgxMTgxMWNlMDA3MWI2ZWE1OTEtZmE3ZGNkNmRlYjRlNDZkZGJiNjMyZjg1MmU1ZDhhZWYmdXRtX3NvdXJjZT1DbGlja0RpbWVuc2lvbnMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2Z3el9qb19uaWV1d3NicmllZl9kZWNhbmVuX25vdmVtYmVyMjAyMiZlc2lkPWFiYzllZWM2LWRjNmItZWQxMS05NTYxLTAwMjI0ODdmZTk3YiJ9/a8kwuLZalWTQFmYhc6OzFg
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODg5ODg5OTQsImUiOiJjd2ludGVyQGdzZi5ubCIsInJpIjoiY29udGFjdC0xMGQyMGE3ZDJkMDBlODExODExY2UwMDcxYjZlYTU5MS1mYTdkY2Q2ZGViNGU0NmRkYmI2MzJmODUyZTVkOGFlZiIsInJxIjoicDEtYjIyMzI4LTM0MTNkMzAwM2Q5MTQyNzJiZWI1NzE0YTBhNGU5YTM3IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjQiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy53aW5kZXNoZWltLm5sL25sLW5sL2pvbmdlcmVuL29wZW4tZGFnL29wZW4tZGFnLXp3b2xsZT9fY2xkZWU9N2htTTJuQVhJNlh4eW5XWVc4eFNsTzcwWFZUbDd2RU9YaXVVYnU2OXNYZlF0djNtV3J1N1l1QzlTeHN3YXJVNCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTEwZDIwYTdkMmQwMGU4MTE4MTFjZTAwNzFiNmVhNTkxLWZhN2RjZDZkZWI0ZTQ2ZGRiYjYzMmY4NTJlNWQ4YWVmJnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdmd3pfam9fbmlldXdzYnJpZWZfZGVjYW5lbl9ub3ZlbWJlcjIwMjImZXNpZD1hYmM5ZWVjNi1kYzZiLWVkMTEtOTU2MS0wMDIyNDg3ZmU5N2IifQ/L4yOf6LJySO7w7spSE5Qbw
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODg5ODg5OTQsImUiOiJjd2ludGVyQGdzZi5ubCIsInJpIjoiY29udGFjdC0xMGQyMGE3ZDJkMDBlODExODExY2UwMDcxYjZlYTU5MS1mYTdkY2Q2ZGViNGU0NmRkYmI2MzJmODUyZTVkOGFlZiIsInJxIjoicDEtYjIyMzI4LTM0MTNkMzAwM2Q5MTQyNzJiZWI1NzE0YTBhNGU5YTM3IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjUiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy53aW5kZXNoZWltLm5sL25sLW5sL2pvbmdlcmVuL29wZW4tZGFnL29wZW4tZGFnLWFsbWVyZT9fY2xkZWU9N2htTTJuQVhJNlh4eW5XWVc4eFNsTzcwWFZUbDd2RU9YaXVVYnU2OXNYZlF0djNtV3J1N1l1QzlTeHN3YXJVNCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTEwZDIwYTdkMmQwMGU4MTE4MTFjZTAwNzFiNmVhNTkxLWZhN2RjZDZkZWI0ZTQ2ZGRiYjYzMmY4NTJlNWQ4YWVmJnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXdmd3pfam9fbmlldXdzYnJpZWZfZGVjYW5lbl9ub3ZlbWJlcjIwMjImZXNpZD1hYmM5ZWVjNi1kYzZiLWVkMTEtOTU2MS0wMDIyNDg3ZmU5N2IifQ/FRiryewOTgaTgEOQrCiuJQ
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6ODg5ODg5OTQsImUiOiJjd2ludGVyQGdzZi5ubCIsInJpIjoiY29udGFjdC0xMGQyMGE3ZDJkMDBlODExODExY2UwMDcxYjZlYTU5MS1mYTdkY2Q2ZGViNGU0NmRkYmI2MzJmODUyZTVkOGFlZiIsInJxIjoicDEtYjIyMzI4LTM0MTNkMzAwM2Q5MTQyNzJiZWI1NzE0YTBhNGU5YTM3IiwicGgiOm51bGwsIm0iOmZhbHNlLCJ1aSI6IjYiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL2V1cjAxLnNhZmVsaW5rcy5wcm90ZWN0aW9uLm91dGxvb2suY29tLz91cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZlbGlua2V1LmNsaWNrZGltZW5zaW9ucy5jb20lMkZjJTJGNyUyRmV5SmhhU0k2T0RnNU9EZzVPVFFzSW1VaU9pSnBMbUZ0YldWeWJHRmhia0IzYVc1a1pYTm9aV2x0TG01c0lpd2ljbWtpT2lKamIyNTBZV04wTFdSbU9UZzNOV0ptT1RObFlXVTVNVEZoT0RFeU1EQXdaRE5oTWpWaVlUSmtMV0UwT0RKaU56VXlNalpsWmpRM05qZzRaVEZrWlRNMU5tWmpaVEUwWm1ReUlpd2ljbkVpT2lKd01TMWlNakl5TnpJdE0yRTBNRFprTldRd09HSm1ORFJpTldJME9Ua3dOVFl3TnpneFltVmpOR1FpTENKd2FDSTZiblZzYkN3aWJTSTZabUZzYzJVc0luVnBJam9pTkNJc0luVnVJam9pSWl3aWRTSTZJbWgwZEhCek9pOHZkM2QzTG5kcGJtUmxjMmhsYVcwdWJtd3ZjR0ZuYVc1aExYTXZZMkZ0Y0dGbmJtVXZaV3hyWlMxa1lXY3RiM0JsYmkxa1lXY19YMk5zWkdWbFBVOWFhV2xWTVdGR1pEbGhhVzltWVROeFZ6SnhlbEp5V0dSMmVUZ3RORTg1TWtSaVNqVm1iSEpSYzAxWGIwZHdNRTB4YzI5MldIcEhaRVJvYTFSek1WTW1jbVZqYVhCcFpXNTBhV1E5WTI5dWRHRmpkQzFrWmprNE56Vmlaamt6WldGbE9URXhZVGd4TWpBd01HUXpZVEkxWW1FeVpDMWhORGd5WWpjMU1qSTJaV1kwTnpZNE9HVXhaR1V6TlRabVkyVXhOR1prTWlaMWRHMWZjMjkxY21ObFBVTnNhV05yUkdsdFpXNXphVzl1Y3laMWRHMWZiV1ZrYVhWdFBXVnRZV2xzSm5WMGJWOWpZVzF3WVdsbmJqMTNabmQ2WDJwdlgyNXBaWFYzYzJKeWFXVm1YM04wZFdScFJXNXBaWFYzYzE5elpYQjBaVzFpWlhJeU1ESXlKbVZ6YVdROU5UWTFPRFF3WlRFdE5XWXpaUzFsWkRFeExUbGtZakF0TURBeU1qUTROMlpsWTJNMkluMCUyRllRa0VkR08zVXN2YW5wYUMwN284T2cmZGF0YT0wNSU3QzAxJTdDaS5hbW1lcmxhYW4lNDB3aW5kZXNoZWltLm5sJTdDNGJiN2Y2Y2JkNTFiNDdlMDA4YzEwOGRhYTIwOWUwMTQlN0NlMzYzNzdiNzcwYzQ0NDkzYTMzODA5NTkxOGQzMjdlOSU3QzAlN0MwJTdDNjM4MDAwNDYwNTQ2NDQwNjAzJTdDVW5rbm93biU3Q1RXRnBiR1pzYjNkOGV5SldJam9pTUM0d0xqQXdNREFpTENKUUlqb2lWMmx1TXpJaUxDSkJUaUk2SWsxaGFXd2lMQ0pYVkNJNk1uMCUzRCU3QzMwMDAlN0MlN0MlN0Mmc2RhdGE9Yk5yJTJCeFU5NHhuWngzJTJCeTdSTkgwOHhZNGlCJTJCV2JyT0l4ZVFUd0lPNEJvZyUzRCZyZXNlcnZlZD0wJl9jbGRlZT03aG1NMm5BWEk2WHh5bldZVzh4U2xPNzBYVlRsN3ZFT1hpdVVidTY5c1hmUXR2M21XcnU3WXVDOVN4c3dhclU0JnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtMTBkMjBhN2QyZDAwZTgxMTgxMWNlMDA3MWI2ZWE1OTEtZmE3ZGNkNmRlYjRlNDZkZGJiNjMyZjg1MmU1ZDhhZWYmdXRtX3NvdXJjZT1DbGlja0RpbWVuc2lvbnMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249d2Z3el9qb19uaWV1d3NicmllZl9kZWNhbmVuX25vdmVtYmVyMjAyMiZlc2lkPWFiYzllZWM2LWRjNmItZWQxMS05NTYxLTAwMjI0ODdmZTk3YiJ9/kUW0BVWcJusL_hVzOtOpCA
https://www.windesheim.nl/jongeren/ouders-en-verzorgers?_cldee=7hmM2nAXI6XxynWYW8xSlO70XVTl7vEOXiuUbu69sXfQtv3mWru7YuC9SxswarU4&recipientid=contact-10d20a7d2d00e811811ce0071b6ea591-fa7dcd6deb4e46ddbb632f852e5d8aef&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=wfwz_jo_nieuwsbrief_decanen_november2022&esid=abc9eec6-dc6b-ed11-9561-0022487fe97b
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=ov638nodeq6ote47o&nstatid=7k00z819d&info=60d4ep1&L=12644&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=ov638nodeq6ote47o&nstatid=7k00z819d&info=60d4ep1&L=12644&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=ov638nodeq6ote47o&nstatid=7k00z819d&info=60d4ep1&L=12645&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=ov638nodeq6ote47o&nstatid=7k00z819d&info=60d4ep1&L=12645&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=ov638nodeq6ote47o&nstatid=7k00z819d&info=60d4ep1&L=12646&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=ov638nodeq6ote47o&nstatid=7k00z819d&info=60d4ep1&L=12646&F=H
https://www.artez.nl/agenda
https://www.werkenbijavl.nl/vacatures/inservice-opleiding-tot-radiotherapeutisch-laborant/
https://www.werkenbijavl.nl/open-avond-radiotherapie/


Andere open dagen?
Als je interesse hebt in de open dagen van andere onderwijsinstelling,
dan kun je daar hier heel eenvoudig naar zoeken.

4strax.
Op dinsdag 7 februari 2023 vindt ’s avonds de studievoorlichtingsbeurs
4strax plaats (zie de website www.4strax.nl). Tijdens deze avond
kunnen onze leerlingen en eventueel ook één ouder,
studievoorlichtingen bijwonen van verschillende hogescholen en
universiteiten. De leerlingen bezoeken de HvA locatie Wibauthuis te
Amsterdam, waar verschillende HBO instellingen en universiteiten zich
presenteren. De leerlingen gaan hier op eigen gelegenheid naar toe.
Namens het Vechtstede College zullen mevrouw Uitterhoeve (decaan
vwo) en mevrouw Winter (decaan havo) aanwezig zijn in het
Wibauthuis. Deze loopbaanoriëntatie activiteit is verplicht voor alle
leerlingen van havo 4. Op woensdag 8 februari hebben de leerlingen van
havo 4 het eerste uur vrij.

WUR Webinars Ouder Voorlichter.
De komende drie maanden geeft de ouder voorlichter van de WUR
samen met studenten een aantal webinars voor ouders en leerlingen.
De webinars gaan breed over studiekeuze, studeren en studiekosten op
hbo of universiteit. Op het weblog van de WUR ouder voorlichter is
naast informatie over de webinars heel veel informatie te vinden over
studiekeuze voor ouders en leerlingen.

Webinar 25 januari 2023 19.30-20.30: Kenmerken hbo en wo
opleidingen en de doorstroom van hbo naar de universiteit. Aanmelden
kan hier.
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen hbo en universiteit.
Hoe ontdek je wat het beste bij je past? En wat houden al die namen
van de verschillende soorten opleidingen in? Hoe kun je na je
propedeuse of bachelor op het hbo doorstromen naar de universiteit?
Wat als je een deel van je studie in het buitenland wilt doen? Ook geven
we meer informatie over de toelating zoals de studiekeuzecheck en
decentrale selectie.

Webinar 28 februari 2023 19.30-20.30: Wat kun je doen als je kind nog
geen studiekeuze kan maken? Aanmelden kan hier.
Studenten delen hun ervaringen en vertellen over de vijf belangrijke
studiekeuze vragen die je kunnen activeren stappen te zetten in het

https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
http://www.4strax.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Fwur%2F%23!%2Fwur%2F20230125_2&data=05%7C01%7Cj.vanhouten%40comeniusnet.nl%7Ca8b464e4f98047167a3008daf55258b2%7C63504781aba244f6bb50fd43fbf89cef%7C1%7C0%7C638092031282013620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3uGR5wcoNwWtmufOJ0WS2ksrqnecfamVRF%2BLFN5YZKM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fwur%2F20230228_1%2F&data=05%7C01%7Cj.vanhouten%40comeniusnet.nl%7Ca8b464e4f98047167a3008daf55258b2%7C63504781aba244f6bb50fd43fbf89cef%7C1%7C0%7C638092031282013620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RWDzLXfd0SkjZsmWaXZXQwRaxD3wbk52gBFNDXYwyCw%3D&reserved=0


studiekeuzeproces. Ook vertellen we meer over een tussenjaar gericht
op studiekeuze. En we gaan dieper in op tussenjaar programma's.

Webinar 28 maart 2023 19.30-20.30: Alles over geldzaken en de
(nieuwe) studiefinanciering Aanmelden kan hier,
Er zijn veel ontwikkelingen rondom de studiekosten van studenten.
Waar we het onder andere over hebben:

● Wat moet je als ouder bijdragen?
● Hoe zit het nu met de studieschuld?
● Wat kost studeren?

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.

DUO Studiefinanciering hoger onderwijs: hoe werkt het? & de
praktische zaken.
Op de website van DUO staan verschillende informatieve webinars over
Studiefinanciering die terug te kijken zijn. De webinars
Studiefinanciering hoger onderwijs: hoe werkt het? & de praktische
zaken kunnen op dit moment handig zijn om te bekijken om informatie
te vinden over hoe studiefinanciering werkt en hoe je het aan kan
vragen. In de komende maanden verschijnen er nieuwe webinars over
de invoering van de nieuwe basisbeurs per september 2023.

Studiekeuze eZine.
In Studiekeuze eZine januari 2023:
# Ja, ja, ja ... tussenjaar
# Proefstuderen en meelopen
# Mijn kind helpen kiezen
Klik naar Studiekeuze eZine

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.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweblog.wur.nl%2Fstudiekeuzekind%2Ftussenjaartip-10-zelfreflectie-en-actief-op-zoek%2F&data=05%7C01%7Cj.vanhouten%40comeniusnet.nl%7Ca8b464e4f98047167a3008daf55258b2%7C63504781aba244f6bb50fd43fbf89cef%7C1%7C0%7C638092031282013620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xu%2BEg9ozq%2BQ7cdLuhJgGPt9R5KIA6BrvKpXkc%2BBZGmM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweblog.wur.nl%2Fstudiekeuzekind%2Ftussenjaartip-10-zelfreflectie-en-actief-op-zoek%2F&data=05%7C01%7Cj.vanhouten%40comeniusnet.nl%7Ca8b464e4f98047167a3008daf55258b2%7C63504781aba244f6bb50fd43fbf89cef%7C1%7C0%7C638092031282013620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xu%2BEg9ozq%2BQ7cdLuhJgGPt9R5KIA6BrvKpXkc%2BBZGmM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fwur%2F20230328_1%2F&data=05%7C01%7Cj.vanhouten%40comeniusnet.nl%7Ca8b464e4f98047167a3008daf55258b2%7C63504781aba244f6bb50fd43fbf89cef%7C1%7C0%7C638092031282013620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ogMakUb9IoJXFOr8XyVW7JNGUJICdiNPN7HG5v%2Fboqg%3D&reserved=0
https://www.studielink.nl/
https://www.studielink.nl/
https://duo.nl/particulier/
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het.jsp
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-de-praktische-zaken.jsp
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-de-praktische-zaken.jsp
https://destudiekeuzekrant.us6.list-manage.com/track/click?u=c82e007dd63cfa667d0ecce5b&id=cb4b0d028f&e=3da9dc509b


WO

UvA Bachelor Week

Wil je meer weten over de opleidingen van de UvA? Ga dan naar de UvA
Bachelor Week. Sfeer proeven doe je op de Open Campus Dag. De
inhoud van de opleidingen ontdek je in de week daarna tijdens onze
online opleidingssessies.

Sfeer proeven op de Open Campusdag (17 maart tussen 15.00 -
20.00)

● Op de UvA campussen
● Op studiemarkten met UvA-studenten praten over hun ervaringen
● Door de gebouwen lopen, sfeer proeven, collegezalen en labs

bezoeken

Online opleidingssessies (18 t/m 25 maart)

● Online via Zoom
● Inhoudelijke opleiding presentaties door docenten én studenten
● Informatie over de opleiding, inhoud, toelatingseisen,

carrièreperspectieven
● Ook sessies over praktische zaken rond studeren aan de UvA,

functiebeperking, topsporten
● Bekijk in het overzicht alle sessie data en -tijden

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 Dag

Wil je gaan studeren en ben je benieuwd naar de bacheloropleidingen
van de Vrije Universiteit in Amsterdam? Kom dan zaterdag 11 februari
van 10.00 - 13.00 uur naar de VU Online Bachelordag en maak kennis
met jouw favoriete opleidingen.

https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-bachelorweek/uva-bachelorweek.html
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-bachelorweek/uva-bachelorweek.html
https://www.uva.nl/studiescanner/studiescanner?_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
https://vu.nl/nl/onderwijs/meer-over/vu-bachelordag


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)

Kom langs op de Bachelor Open Dag van de Erasmus Universiteit
Rotterdam op zaterdag 11 februari 2023 en vind de opleiding die bij jou
past! Ontdek wat Rotterdam jou straks als student te bieden heeft, stel
al je vragen over studiefinanciering of het vinden van een kamer. Of
verken onze multifunctionele campus tijdens een campus tour en
moderne wereldstad Rotterdam gedurende een bustour!
Meer informatie en aanmelden vind je op de website.

Open Avond Inservice Opleiding Radiotherapeutisch laborant
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis donderdag 26 januari

Werken in het ziekenhuis en tegelijkertijd een hbo opleiding volgen, is
dat iets voor jou? Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afdeling
Radiotherapie biedt jaarlijks in september de start van een inservice
opleiding (CZO gecertificeerd) aan op HBO niveau, waarbij een student
via een 3 jarig werken en leren traject opgeleid wordt tot
radiotherapeutisch laborant. Meer informatie is te vinden op de website
of tijdens de open avond op donderdagavond 26 januari

Open Dag Accountancy Nyenrode Business Universiteit zaterdag
28 januari

Bij de Bachelor of Science in Accountancy van Nyenrode Business
Universiteit beland je niet de hele week in de collegebanken. Je gaat
meteen als accountant aan de slag. Zij helpen je bij het vinden van
jouw toekomstige werkgever die ook jouw studie betaalt. Beter nog: je
ontvangt salaris!

Heb jij interesse in financiën én wil je direct een start maken met jouw
carrière? Neem dan deel aan de open dag en ontdek of de Bachelor
Accountancy bij jou past.

Open Dag Universiteit Wageningen (WUR) 2 & 18 maart

“To explore the potential of nature to improve the quality of life”Dat is
de missie van Wageningen University & Research. Ruim 7.200
medewerkers, 13.200 studenten en ruim 150.000 Leven Lang
Leren-deelnemers uit meer dan 100 landen dragen hieraan bij. Ze doen
dat niet alleen in Wageningen maar verspreid over de hele wereld.

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.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/bachelor-open-dag
https://www.werkenbijavl.nl/vacatures/inservice-opleiding-tot-radiotherapeutisch-laborant/
https://www.werkenbijavl.nl/open-avond-radiotherapie/
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/deeltijd-bachelor-of-science-in-accountancy
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/deeltijd-bachelor-of-science-in-accountancy
https://www.nyenrode.nl/evenementen/e/open-dag-bachelor-of-science-in-accountancy
https://www.wur.nl/


Dit doen ze in het domein van gezonde voeding en leefomgeving met
behulp van eigen onderzoek voor overheden en het bedrijfsleven.

Is studeren in Wageningen iets voor jou? Ontdek het tijdens de online
open dag op 2 maart of de Bachelor Open Dag op de campus op 18
maart

WUR Webinars Ouder Voorlichter

De komende drie maanden geeft de ouder voorlichter van de WUR
samen met studenten een aantal webinars voor ouders en leerlingen.
De webinars gaan breed over studiekeuze, studeren en studiekosten op
hbo of universiteit. Op het weblog van de WUR ouder voorlichter is
naast informatie over de webinars heel veel informatie te vinden over
studiekeuze voor ouders en leerlingen.

Webinar 25 januari 2023 19.30-20.30: Kenmerken hbo en wo
opleidingen en de doorstroom van hbo naar de universiteit.
Aanmelden
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen hbo en universiteit.
Hoe ontdek je wat het beste bij je past? En wat houden al die namen
van de verschillende soorten opleidingen in? Hoe kun je na je
propedeuse of bachelor op het hbo doorstromen naar de universiteit?
Wat als je een deel van je studie in het buitenland wilt doen? Ook geven
we meer informatie over de toelating zoals de studiekeuzecheck en
decentrale selectie.

Webinar 28 februari 2023 19.30-20.30: Wat kun je doen als je
kind nog geen studiekeuze kan maken? Aanmelden
Studenten delen hun ervaringen en vertellen over de vijf belangrijke
studiekeuze vragen die je kunnen activeren stappen te zetten in het
studiekeuzeproces. Ook vertellen we meer over een tussenjaar gericht
op studiekeuze. En we gaan dieper in op tussenjaar programma's.

Webinar 28 maart 2023 19.30-20.30: Alles over geldzaken en de
(nieuwe) studiefinanciering Aanmelden
Er zijn veel ontwikkelingen rondom de studiekosten van studenten.
Waar we het onder andere over hebben:

● Wat moet je als ouder bijdragen?
● Hoe zit het nu met de studieschuld?
● Wat kost studeren?

https://www.wur.nl/nl/onderwijs-opleidingen/online-open-dag.htm
https://www.wur.nl/nl/onderwijs-opleidingen/online-open-dag.htm
https://www.wur.nl/nl/onderwijs-opleidingen/bachelor/studiekeuze-bachelor/bachelor-open-dag.htm
https://www.wur.nl/nl/onderwijs-opleidingen/bachelor/studiekeuze-bachelor/bachelor-open-dag.htm
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Fwur%2F%23!%2Fwur%2F20230125_2&data=05%7C01%7Cj.vanhouten%40comeniusnet.nl%7Ca8b464e4f98047167a3008daf55258b2%7C63504781aba244f6bb50fd43fbf89cef%7C1%7C0%7C638092031282013620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3uGR5wcoNwWtmufOJ0WS2ksrqnecfamVRF%2BLFN5YZKM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fwur%2F20230228_1%2F&data=05%7C01%7Cj.vanhouten%40comeniusnet.nl%7Ca8b464e4f98047167a3008daf55258b2%7C63504781aba244f6bb50fd43fbf89cef%7C1%7C0%7C638092031282013620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RWDzLXfd0SkjZsmWaXZXQwRaxD3wbk52gBFNDXYwyCw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweblog.wur.nl%2Fstudiekeuzekind%2Ftussenjaartip-10-zelfreflectie-en-actief-op-zoek%2F&data=05%7C01%7Cj.vanhouten%40comeniusnet.nl%7Ca8b464e4f98047167a3008daf55258b2%7C63504781aba244f6bb50fd43fbf89cef%7C1%7C0%7C638092031282013620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xu%2BEg9ozq%2BQ7cdLuhJgGPt9R5KIA6BrvKpXkc%2BBZGmM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweblog.wur.nl%2Fstudiekeuzekind%2Ftussenjaartip-10-zelfreflectie-en-actief-op-zoek%2F&data=05%7C01%7Cj.vanhouten%40comeniusnet.nl%7Ca8b464e4f98047167a3008daf55258b2%7C63504781aba244f6bb50fd43fbf89cef%7C1%7C0%7C638092031282013620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xu%2BEg9ozq%2BQ7cdLuhJgGPt9R5KIA6BrvKpXkc%2BBZGmM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fwur%2F20230328_1%2F&data=05%7C01%7Cj.vanhouten%40comeniusnet.nl%7Ca8b464e4f98047167a3008daf55258b2%7C63504781aba244f6bb50fd43fbf89cef%7C1%7C0%7C638092031282013620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ogMakUb9IoJXFOr8XyVW7JNGUJICdiNPN7HG5v%2Fboqg%3D&reserved=0


Online Bachelor Week Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 30
januari - 3 februari

Van maandag 30 januari tot en met vrijdag 3 februari - elke dag tussen
14.00 en 20.00 uur - organiseert de RUG een online week vol informatie
over hun bacheloropleidingen. Aanmelden kan via deze site.

Tussenjaar Kenniscentrum

Een goed tussenjaar begint met goede voorbereiding. Daarom
organiseert het Tussenjaar Kenniscentrum een online Tussenjaar Beurs
op woensdag en donderdag 18 en 26 januari 2023. Live infosessies met
gelegenheid voor vragen over tientallen mogelijke tussenjaar
activiteiten in binnen- en buitenland. Ook voor jongeren zonder rijke
ouders. Meer informatie over de online Tussenjaar Beurs is te vinden op
de website.

4Strax Studievoorlichting beurs

Op dinsdagavond 7 februari de studievoorlichting beurs 4Strax plaats
vindt. Tijdens deze avond komen verschillende HBO's en universiteiten
naar een locatie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA - Wibauthuis),
om over verschillende opleidingen voorlichting te geven.
Alle leerlingen en ouders zijn per mail geïnformeerd over 4Strax. Het is
belangrijk dat je je zo snel mogelijk maar in elk geval voor voor 20
januari inschrijft voor een aantal voorlichtingen, hoe dit moet staat in de
bijlage bij de mail. Hoe eerder je je inschrijft hoe groter de kans dat je
ook naar alle voorlichtingen die opgeeft kan gaan.

Als je vragen over 4Strax hebt kun je de decaan mailen of opzoeken in
de decanenkamer naast lokaal 001.

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.

DUO Studiefinanciering hoger onderwijs: hoe werkt het? & de
praktische zaken

Op de website van DUO staan verschillende informatieve webinars over
Studiefinanciering die terug te kijken zijn. De webinars
Studiefinanciering hoger onderwijs: hoe werkt het? & de praktische
zaken kunnen op dit moment handig zijn om te bekijken om informatie
te vinden over hoe studiefinanciering werkt en hoe je het aan kan
vragen. In de komende maanden verschijnen er nieuwe webinars over
de invoering van de nieuwe basisbeurs per september 2023.

https://www.rug.nl/
https://www.rug.nl/education/bachelor/bachelors-open-day
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-nemen-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-nemen-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/
https://www.studielink.nl/
https://www.studielink.nl/
https://duo.nl/particulier/
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het.jsp
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-de-praktische-zaken.jsp
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-de-praktische-zaken.jsp


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. Doe
dit op tijd, minstens een week van tevoren. 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.


