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Nieuwsbrief over studiekeuze voor 4H leerlingen oktober 2020 
 

Decanaat Walterbosch 
  i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl    Stel hier je vraag   055-3579825 

Beste leerling,  

In deze nieuwsbrief vind je meer informatie over de studiekeuze die je de 
komende jaren moet maken. Dit jaar krijg je (gedeeltelijk tijdens mentorlessen) 
van je mentor en/of van mij informatie over het kiezen van een studie en ga je 
aan de slag met een programma om inzicht te krijgen in jouw interesses, 
capaciteiten en beroepsmogelijkheden.  

Helaas is het op het moment lastig om hogescholen of andere 
onderwijsinstellingen te bezoeken, gelukkig organiseren de meeste instellingen 
wel online-activiteiten zodat je je toch kunt oriënteren. Misschien wel net zo 
handig omdat je informatie later terug kunt kijken. Een overzicht van 
activiteiten vind je als bijlage bij deze nieuwsbrief.  

Mocht je vragen hebben over je studiekeuze, Qompas of je vakkenpakket, dan 
ben je van harte welkom in kamer 321. Daar hangt ook een lijst waar je je naam 
op kunt schrijven als je een afspraak wil maken, natuurlijk kan je ook altijd even 
een mailtje sturen.  

Met vriendelijke groet,                                                                                    

Inge van Dam, decaan havo/vwo 

Onderwerpen in 
deze nieuwsbrief 

• Loopbaandossier 
en 
handelingsdeel 
LOB 

• Mogelijkheden 
na havo 

• Oriëntatie-
mogelijkheden 

• Handige links 
• Overzicht online 

activiteiten 
vervolgonderwijs 

Loopbaandossier en mentorprogramma 

Het kiezen van een studie is best lastig. Er valt veel te kiezen en soms is het ook lastig te bepalen of je iets leuk 
vindt en of het bij je past. Als school willen we je graag helpen bij het maken van jouw keuze. Vorig jaar hebben 
de meesten van jullie gewerkt met Qompas profielkeuze, vanaf dit schooljaar ga je aan de slag met het vervolg 
hierop: Qompas studiekeuze. Tijdens het werken in dit programma krijg je informatie over de studies, beroepen, 
hogescholen en universiteiten, maak je testen over jezelf en bezoek je open dagen en meeloopdagen. Tijdens het 
stappenplan dat je doorloopt, bouw je tegelijkertijd aan jouw eigen studiekeuzedossier en leer je hoe je keuzes 
maakt. Jouw dossier maak je online met behulp van Qompas. Gezien de ontwikkelingen bij de toelating van het 
hoger onderwijs is dit dossier van belang om jouw keuze te kunnen verantwoorden en uit te kunnen leggen 
waarom de gekozen opleiding het best past bij jouw kwaliteiten en ambities tijdens de studiekeuzecheck. 

Uit onderzoek blijkt dat ouders de belangrijkste raadgevers zijn als het gaat om studiekeuze. In Qompas kan je 
jouw ouders uitnodigen om testen over jou in te vullen. Je kunt thuis inloggen, dus misschien is het leuk om 
enkele opdrachten samen met je ouders te maken. Ook is het goed (en leuk) om de open dagen samen met jouw 
ouders te bezoeken. 

https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl&topicname=Chat
mailto:i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20nieuwsbrief
mailto:i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl&topicname=Chat
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Loopbaandossier – activiteiten en Qompas 

Qompas bestaat uit een online stappenplan dat jou langs alle essentiële 
stappen van het keuzeproces leidt. Het stappenplan bestaat uit de volgende 
stappen: 

1. Start 
2. Competentietest 
3. Persoonlijkheidstest 
4. Interessetest 
5. Beroepentest 
6. Oriëntatieactiviteiten 
7. Afsluiting 

Qompas is slechts een hulpmiddel om je te helpen richting te geven aan jouw 
oriëntatie. Oriënteren en verdiepen van open dagen en meeloopdagen vormt 
een belangrijk en essentieel onderdeel van het keuzeproces en helpt je om 
een passende keuze te kunnen maken. Dit jaar maak je minstens 3 verslagen 
van activiteiten die je verder helpen bij het maken van een keuze.  

LOB is een handelingsdeel en moet dit jaar voldoende worden afgerond. 

Inloggen en registreren in Qompas 

Als je vorig jaar met Qompas hebt gewerkt, hoef je geen nieuw account aan 
te maken. Heb je nog geen account in Qompas, dan begin je met je te 
registreren in het programma. Gebruik hiervoor je VC-mailadres en kies een 
wachtwoord dat je makkelijk kunt onthouden. Vul je gegevens zorgvuldig in, 
want bijvoorbeeld je naam komt op je loopbaandossier te staan. 
 
Je kunt inloggen en/of registreren door naar de site van Qompas te gaan. 
Als je bent ingelogd moet je nog een entrycardcode invullen (die krijg je van 
je decaan of mentor) en een klascode.   
 
Klascodes 
Om jezelf in de goede klas te plaatsen, moet je een klascode invoeren. 
Hieronder vind je een overzicht met klascodes. Soms kan het zijn dat een 
leerling gedurende het jaar nog van klas wisselt. Denk er dan ook aan je 
klascode in Qompas aan te passen.  
 

• 4H1  VECX-XY2P 
• 4H2  9QMN-X2VS 
• 4H3  4JT6-X2Z3 
• 4H4  6R7J-B6EM 
• 4H5  HJ4K-87RR 
• 4H6  BSHB-PG9W 
• 4H7  BT79-NCMB 
• 4H8  C272-EFYV 
• 4H9  PCGF-H3AX  

 

Inleverdatum Qompas 

22-5-2021 
Loopbaandossier LOB +  
minimaal 3 verslagen van 
activiteiten 

 

Oriënteren op 
vervolgopleidingen? 

 
Elk jaar organiseren de decanen 
in Apeldoorn een onderwijsmarkt 
waarop leerlingen zich kunnen 
oriënteren op het 
vervolgonderwijs.  
 
I.v.m. de maatregelen rondom 
COVID-19 zal de voorlichting dit 
jaar online plaatsvinden in de 
vorm van online 
voorlichtingsfilmpjes in 
combinatie met een live-sessie. Je 
krijgt na de vakantie op school 
een magazine met de 
voorlichtingsroosters en een 
toegangscode. Ook jouw ouders 
krijgen na de vakantie een bericht 
over NXTLVL.   
 

 

https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl&topicname=Chat
mailto:i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20nieuwsbrief
http://studiekeuze.qompas.nl/
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  Keuzemogelijkheden na havo 

Na het halen van het havodiploma zijn er verschillende mogelijkheden voor 
het vervolg. Het belangrijkst bij het bepalen van een vervolgstudie is de 
vraag, wat past het best bij jou? Ben je meer praktisch ingesteld en past een 
mbo-opleiding goed bij je of wil je juist meer theoretische verdieping op het 
vwo? Kies je voor een opleiding die aansluit bij wat je leuk vindt of bij wat je 
goed kan? Hieronder staan verschillende opties op een rijtje 

MBO (middelbaar beroepsonderwijs) 
Mbo-opleidingen zijn praktisch en heel beroepsgericht. De leerlingen lopen 
veel stage en de nadruk ligt op het ontwikkelen van beroepscompetenties. 
Belangrijk bij het kiezen van een mbo-opleiding is het niveau; niveau 4 is het 
niveau dat het best aansluit bij leerlingen met een havodiploma en biedt de 
mogelijkheid om daarna alsnog naar het hbo te gaan. In de bijlage vind je 
een overzicht van de open dagen van mboscholen.  
 

HBO (hoger beroepsonderwijs) 
De meeste leerlingen kiezen voor een hbo-opleiding. Ook in het hbo zijn 
beroepscompetenties en stages belangrijk. Ook komt het vaak voor 
opdrachten gekoppeld zijn aan praktijkvoorbeelden. Het aanleren van 
theorieën neemt een belangrijke plaats in, vaak met name in de eerste 2 
jaar. Soms worden aan een opleiding aanvullende eisen gesteld of moet je 
deelnemen aan een loting of decentrale selectie, zie studiekeuze123. 
Hiervoor moet je je soms al voor 15 januari opgeven. Dit jaar goed 
oriënteren is dus belangrijk! In de bijlage vind je een overzicht van de 
mogelijkheden. 
 

5VWO 
Het is ook mogelijk om na het halen van een havodiploma vwo te gaan doen. 
Motivatie en studieresultaten zijn hierbij belangrijke succesfactoren. Naar 
het vwo gaan om de keuze uit te stellen is vaak minder succesvol. Het is van 
belang om, ook als je naar het vwo wil, goed te oriënteren op het 
vervolgonderwijs en om hbo- en wo-opleidingen en instellingen met elkaar 
te vergelijken d.m.v. open dagen. Om naar 5V te kunnen, is een positief 
advies krijgen van jouw docenten een belangrijke indicatie van jouw kans op 
succes. In 5 havo organiseren we een informatieavond over de overstap. Als 
je deze overstap overweegt doe je er verstandig aan om ook al eens op een 
universiteit te gaan kijken en ook te oriënteren op universitaire opleidingen. 
 

Tussenjaar 
Als je nog niet zo goed weet wat je wil studeren of toe bent aan een andere 
uitdaging, kan je ook kiezen voor een tussenjaar. Het is belangrijk je te 
realiseren dat een tussenjaar ook een keuze is en dat het nodig is om hier 
een goed plan voor te maken. Eén van de mogelijkheden is een combinatie 
van werken en reizen. Hierbij zijn oriëntatie en een goede planning erg 
belangrijk, evenals het inschakelen van een betrouwbare organisatie. De 
website www.wilweg.nl is een goed startpunt voor een buitenlandavontuur. 
Uitgebreide informatie over de mogelijkheden en risico’s  vind je op 
www.tussenjaarkenniscentrum.nl. Hiernaast vind je meer linkjes.  

Keuzespecials en 
digitale                
magazines  

Diverse organisaties bieden 
mooie specials aan met 
informatie over het kiezen van 
een studie en tips over hoe dit 
het best kunt aanpakken. 
Hieronder vind je een aantal 
linkjes: 

Studiekeuzespecial 
decanenvereniging VVSL  

E-zine voor studiekiezers 
 
 

 

Studeren in het 
buitenland/tussenjaar 
 bureaubuitenland.nl 
 bachelorsportal.com/cou

ntries 
 tussenjaarkenniscentrum 
 wilweg.nl 
 projects-abroad 
 EF 
 Travel active 
 Fulbright (studeren in de 

VS) 
 

 
 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl&topicname=Chat
mailto:i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20nieuwsbrief
https://www.studiekeuze123.nl/selectie
http://www.wilweg.nl/
http://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
file://vog-fs01/Home_P$/i.vandam/Downloads/VvSL%20%20DecaZINE-15%20-%20rgb%20(VvSL).pdf
file://vog-fs01/Home_P$/i.vandam/Downloads/VvSL%20%20DecaZINE-15%20-%20rgb%20(VvSL).pdf
http://digital.edg.nl/studiekeuze123
https://www.bureaubuitenland.nl/
https://www.bachelorsportal.com/countries/?
https://www.bachelorsportal.com/countries/?
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
https://www.wilweg.nl/
https://www.projects-abroad.nl/
https://www.ef.nl/
https://www.travelactive.nl/
https://www.fulbright.nl/
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Open dagen, meeloopdagen en proefstudeerdagen 

Als je je aan het oriënteren bent op een studie komen deze termen 
regelmatig voorbij. Maar wat is nu precies het verschil? 

Open dagen zijn vooral bedoeld voor de oriënterende fase van het 
studiekeuzeproces, als je nog bezig bent om te bepalen welke richting je uit 
wilt. De informatie die je krijgt is vaak algemeen en veel verschillende studies 
presenteren zich op hetzelfde moment. Open dagen zijn vaak vooral voor 
leerlingen uit 4 havo interessant. Voor sommige open dagen moet je je ook 
aanmelden. Via de links in de bijlage vind je meer informatie over de open 
dagen en eventuele aanmelding. 

Proefstudeerdagen en meeloopdagen zijn bedoeld als verdiepende activiteit 
in het studiekeuzeproces. Dus als je al vrij zeker weet wat je wilt gaan 
studeren. Deze dagen zijn niet bedoeld om je te oriënteren, maar juist om je 
beter te verdiepen. Daarom passen deze het best bij een leerling uit 5 havo of 
als je in 4 havo zit en al zo goed als zeker bent van jouw keuze. Op een 
proefstudeerdag of proeflessendag maak je kennis met docenten, je ontdekt 
of de werkvormen je liggen en of de stof je interesseert. Deze kennismaking 
met de praktijk van de opleiding helpt je bij je studiekeuze. De 
proeflessendagen vinden vooral plaats tussen september en medio april. Van 
een proeflessendag is de datum van te voren bekend, je volgt deze met een 
groep belangstellenden en je volgt een van te voren vastgesteld programma. 
Proefstudeerdagen voor de lotingstudies zijn vaak ook al snel volgeboekt. 
Meld je dus tijdig aan, dat kan vaak al vanaf 1 september. Soms kun je ook 
online een webklas volgen om een beeld te krijgen van de inhoud van de 
studie. 

Een dag meelopen doe je op een normale onderwijsdag, tussen studenten die 
al studeren aan de opleiding. Zo maak je echt kennis met de opleiding. Je 
proeft de sfeer en je krijgt uitleg over roosters, vakken, boeken en colleges. Je 
volgt lessen die representatief zijn voor de opleiding. Voor een meeloopdag 
word je begeleid door een student, die je meeneemt voor een speciaal 
samengesteld programma óf het reguliere lesrooster. Een meeloopdag doe je 
in principe individueel en je maakt hiervoor een aparte afspraak met een 
student van de opleiding. Vaak vind je op de site van de opleiding informatie 
over hoe je dit kunt doen maar natuurlijk kun je ook afspreken met iemand 
die je al kent aan de opleiding. Je kunt ook meelopen met een 
beroepsbeoefenaar, dat is een prima manier om een beeld te krijgen van de 
mogelijkheden na je studie. 

Ik wens jou veel succes en plezier met jouw keuzeproces! En heb je vragen of 
hulp nodig dan ben je altijd welkom! 

  

 

  

Goed oriënteren = 
heel belangrijk! 

Maak een plan!!! 
Heb je de volgende dingen al 
gedaan? 
• Opties op een rijtje gezet (evt. 

met plussen en minnen) 
• Opties bespreken met je ouders 

en mensen die jou goed kennen 
bijv. je mentor 

• Open dagen bezocht 
• Afspraak met de decaan 
• Vergelijken van studies en de 

verschillende kenmerken op 
papier zetten 

• Onderzoeken aan welke eisen 
je moet voldoen 

• Meelopen met een student 
• Interviewen van een student 
• Proefstuderen 
• Volgen online webklassen 
• Een dag meelopen met een 

beroepsbeoefenaar 
• Een plan B bedenken voor als 

jouw eerste keuze niet kan 
doorgaan 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl&topicname=Chat
mailto:i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20nieuwsbrief
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  (online) orienteren 
In verband met de coronamaatregelen organiseren veel onderwijsinstellingen 
nog online activiteiten. Dat is een goede manier om te oriënteren. Als je je 
meer wilt verdiepen en al een beter beeld hebt van de studie die je wil doen, 
kan je dat onder andere doen door proefstuderen of online-modules. 
Meelopen of (online)rondleidingen behoort vaak ook tot de mogelijkheden.  

Het meest recente overzicht van activiteiten die onderwijsinstellingen 
aanbieden vind je als bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Daarnaast is er natuurlijk op internet veel informatie te vinden. Zorg dat je 
sites gebruikt waar je betrouwbare informatie kunt vinden. Hieronder en in 
de kaders vind je veel linkjes naar handige en betrouwbare sites. 

Informatie over specifieke richtingen 
Proef! – opleidingen met natuurwetenschappen en exacte vakken 
Exact wat je zoekt – opleidingen met techniek/bèta  
Youchooz – opleidingen met zorg, welzijn en sport 
Accountant worden – alles over accountant/accountancy 
Goedvoorbereidnaardepabo – info over de toelatingstoetsen 
Geostudies – opleidingen die te maken hebben met aardrijkskunde/milieu 
Pilootworden – informatie over de KLM Flight academie 
Luchtverkeersleider – hoe kan je luchtverkeersleider worden? 
Kombijdepolitie – alles over werken bij de politie 
Werkenbijdefensie – beroepen/opleidingen bij alle defensieonderdelen 
 
Toelatingseisen opleidingen 
Van profiel naar studie (= ook een handige zoekmachine) 
Toelatingseisen hbo 
Toelatingseisen wo 
 
(interesse)tests  
Diverse sites bieden de mogelijkheid om een test te doen om je te helpen bij 
het maken van een studiekeuze. Verwacht geen wonderen van een test, het 
is geen kant-en-klaar antwoord, maar kan je wel op ideeën brengen. 
Bespreek de uitslag met je ouders, vrienden, decaan of mentor, daardoor 
kom je misschien op meer ideeën om verder te onderzoeken.  
 
Qompas – verschillende tests die je verder kunnen helpen 
Noa – interessetest (kost €4,88) 
123test – verschillende tests, voor sommigen moet je betalen 
Beroepskeuzetest – wat voor type ben jij? 
Beroepenzoeker – welke beroepen passen bij jouw types? – vervolg op test 
Persoonlijkheidstest – wat voor werk past bij jouw eigenschappen? 
Competentietest – hoe scoor jij op de 6 belangrijkste werkcompetenties? 
Icares – studiekeuzetest 
Oriëntatiemeter – hoe ver ben jij in jouw keuzeproces en welke 
vervolgstappen kan je nog zetten? 

 
  

Verlofregeling 
activiteiten 

Leerlingen kunnen verlof 
aanvragen voor het bezoeken 
aan open dagen en 
meeloopdagen onder 
schooltijd. Hieronder vind je 
de regeling:  
• Verlof moet minimaal 2 

dagen van tevoren 
schriftelijk aan bij het 
infopunt aangevraagd 
worden; 

• Voor een open dag: 
briefje van jouw ouders 
met de gegevens van 
de open dag (datum, 
tijdstip, locatie);  

• Voor een meeloopdag 
of proefstudeerdag: 
briefje van jouw ouders 
met de 
uitnodiging/mail/ 
bevestiging van de 
meeloopdag met 
locatie en tijdstip;  

• Per schooljaar kunnen 
leerlingen 3x verlof 
aanvragen voor een 
open dag of 
meeloopdag. Wil je 
vaker een activiteit 
doen in het kader van 
de studiekeuze onder 
schooltijd kan je dat 
overleggen met de 
decaan of teamleider.  

Hulp nodig? 

• Weet je nog niet precies 
wat je wil gaan doen? 

• Heb je nog vragen over 
jouw mogelijkheden? 

• Heb je hulp nodig bij het 
plannen van open 
dagen? 

Stuur dan een mailtje naar 
i.vandam@veluwscollege.nl  
of kom langs in kamer 321 
voor een afspraak. 

 

https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl&topicname=Chat
mailto:i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20nieuwsbrief
https://www.proef.info/opleidingen
https://exactwatjezoekt.nl/
https://www.youchooz.nl/
https://www.accountantworden.nl/
https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
https://www.gogeo.nl/
https://pilootworden.nl/
https://www.lvnl.nl/werken-bij-lvnl/luchtverkeersleider-worden
https://kombijde.politie.nl/
https://werkenbijdefensie.nl/
https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2019-09-01#BijlageB
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2019-09-01#BijlageA
https://studiekeuze.qompas.nl/
https://www.noa-online.net/LandingPage.aspx?CompanyId=1231&ProjectId=4388
https://www.123test.nl/alle-tests/
https://www.jobpersonality.com/beroepskeuzetest
https://www.jobpersonality.com/beroepenzoeker
https://www.jobpersonality.com/big-five-persoonlijkheidstest
https://www.jobpersonality.com/competentietest
https://icares.com/
https://www.noa-online.net/LandingPage.aspx?CompanyId=1395&ProjectId=7204
mailto:i.vandam@veluwscollege.nl
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Overzicht (online) oriënteren mbo, hbo en universiteit  

Tijdens de lockdownperiode afgelopen schooljaar zijn alle mogelijkheden om een kijkje te nemen op een mbo-
school, hogeschool of universiteit door middel van een open dag of meeloopdag afgelast. Behoorlijk onhandig 
natuurlijk als jij je wilde oriënteren op jouw toekomstplannen. Gelukkig zijn er wel heel veel online initiatieven 
opgezet door de onderwijsinstellingen, zodat je vanuit huis toch heel veel informatie kunt vinden en misschien al 
een klein beetje de sfeer kan proeven.  

Hoe het dit schooljaar gaat met de Open Dagen is nog even afwachten en afhankelijk van de corona-
ontwikkelingen. Hieronder in het overzicht zie je in de linkerkolom een link naar algemene informatie van de 
onderwijsinstelling, in de middelste kolom vind je links naar specifieke online activiteiten en in de rechterkolom 
de data van (online) open dagen voor zover die nu al bekend zijn. De onderwijsinstellingen zijn op dit moment 
druk bezig hun activiteiten en agenda’s te updaten, dus als je een link tegenkomt die niet werkt, of tips hebt voor 
online activiteiten die hier nog niet bij staan, laat het me even weten. 

Mevrouw van Dam, decaan havo/vwo 

ROC’s / AOC’s / MBO 
ROC/AOC Informatie Data (online) Open Dagen 

Aventus (Apeldoorn 
/ Deventer / 
Zutphen) 

• Studiekeuzeadviesgesprek, mail naar 
studiekeuzeadvies@aventus.nl  

• Filmpjes van opleidingen op Youtube 
• Aventus Live: Tijdens de online open dagen zijn er 

live streams uitgezonden van verschillende 
opleidingsrichtingen. Deze kun je nog steeds bekijken 

Online festival – 9 t/m 13 
november. Diverse activiteiten 
voor zowel leerlingen als 
ouders.  

• DE AGENCY // online 
Aventus game 

• AVENTUS LIVE // 
16 livestreams over 
onze 
opleidingenrichtingen 

• AVENTUS LIVE // 
ouderavond 

• Online 
studiekeuzebegeleiding  

Deltion (Zwolle) • Filmpjes van opleidingen via Youtube 
• Een virtuele tour over de Campus van Deltion 

Open Avond op vrijdag 13 
november 2020 (16.00 tot 
20.30 uur) 

Rijn IJssel (Arnhem) • Filmpjes van opleidingen via Youtube Online Open Dag op vrijdag 20 
november 2020 

Open dag 
laboratoriumopleidingen 
zaterdag 14 november 2020 

Landstede (Zwolle / 
Harderwijk) 

• Webinars 
• Vragen over opleidingen stellen 
• Studiekeuzeadviesgesprek aanvragen via 

studiekeuze@landstede.nl 
• Filmpjes van opleidingen en locaties via Youtube 

Open Dag op donderdag 5 
november 2020 (16.30 tot 
20.30 uur) 

https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl&topicname=Chat
mailto:i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20nieuwsbrief
https://www.aventus.nl/opleidingen
mailto:studiekeuzeadvies@aventus.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLLkwDVjj2_fHN3eV-vLcNu3dRlk4svtz
https://www.aventus.nl/live
https://www.aventus.nl/online-event
https://www.deltion.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCLVqRDE4Y6hNKLbpKAi15YQ/playlists
https://www.youtube.com/embed/ytFNQGSC87s?autoplay=1
https://www.deltion.nl/bij-deltion/nieuws-en-events/open-avond-13-november
https://www.rijnijssel.nl/mbo-opleidingen/
https://www.youtube.com/user/webmasterrijnijssel/playlists
https://www.rijnijssel.nl/opendagen
https://www.rijnijssel.nl/agenda/2020/11/open-dag-nijmegen/
https://www.rijnijssel.nl/agenda/2020/11/open-dag-nijmegen/
https://www.landstedembo.nl/open-dagen/
https://www.landstedembo.nl/webinars/
https://www.landstedembo.nl/paginas/contactpagina-open-huis/
mailto:studiekeuze@landstede.nl
https://www.youtube.com/channel/UCDcvHk-xUAFSV_PVxkmXySQ/playlists
https://www.landstedembo.nl/open-dagen/
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Cibap (Zwolle) • Online voorlichtingsgesprek 
• Online voorlichtingsfilmpjes 
• Instagram  
• Filmpjes van opleidingen en de school via Youtube 

Open Dagen op 29 en 30 
januari 2021 

ROC A12 (Ede) • Filmpjes van opleidingen en de school via Youtube 
van de VEVA-opleiding en de opleidingen van het 
Astrum College (onderdeel van ROC A12 in Ede) 

Open Dag op vrijdag 27 
november 2020 

  
Zone College (o.a. 
/Deventer / Zwolle) 

• Filmpjes van opleidingen en de school via Youtube Open Dag op vrijdag 27 
november 2020 (15.00 tot 
21.00 uur) 

Helicon (o.a. Velp) • Online kennis maken (tot 1 juni) 
• Whatsapp 
• Filmpjes van opleidingen en de school via Youtube  

Diverse data in november 

Hogescholen / HBO 
Hogeschool Informatie Data (online) Open Dagen 
Saxion (Deventer / 
Apeldoorn / 
Enschede) 

• Opleidingsvideo’s en livestreams van de Open Dagen 
• Vragen stellen aan studenten via IntoSaxion  
• Bekijk filmpjes van IntoSaxion op Youtube 
• Branchefilmpjes: Welke branche past bij jou? 

Online open dagen van 
donderdag 29 t/m zaterdag 31 
oktober 

Hogeschool van 
Arnhem Nijmegen 

• Overzicht van oriëntatietools 
• Via Youtube filmpjes van opleidingen 
• Van 1 oktober tot 14 november 2020 Online 

Studiekeuze-evenement Zoek het uit! 

Open Dag op zaterdag 14 
november 2020 (Nijmegen) en 
zaterdag 21 november 2020 
(Arnhem)  

Windesheim 
(Zwolle/Almere) 

• Elke dag online open dag 
• Allerlei mogelijkheden om je online te oriënteren  
• Op het Youtube kanaal vind je filmpjes over 

opleidingen en neem een kijkje op de campus 

Online event: starten met je 
studiekeuze op dinsdag 27 
oktober 
Online open dagen maandag 2 
t/m vrijdag 6 november 

Artez (Arnhem / 
Enschede / Zwolle) 

• Tips voor het kiezen van een studie 
• Informatie over opleidingen via Youtube 

Open dagen op 7 november 
(Arnhem), 14 november 
(Zwolle) en 21 november 
(Enschede) 

Hogeschool van 
Utrecht 

• Via Youtube filmpjes van opleidingen Tussen 26 oktober en 28 
november 2020 online open 
dagen en proefstudeerdagen 

Christelijke 
Hogeschool Ede 

• Webinars van opleidingen 
• Online Meet & Greet met studenten 

Open dag op zaterdag 7 
november 2020 

Online proefstuderen op 
dinsdag 17 november om 
15.30u 

Aeres Hogeschool 
(o.a.Wageningen) 

• Voorlichtingspagina  
• Via Youtube informatie over opleidingen 

Online open dagen op 29 
oktober, 7 november en 12 
november  

Van Hall Larenstein 
(o.a. Velp) 

• Online meeloopdagen (Aanmelden via site) Online open dag op zaterdag 
7 november 2020 

https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl&topicname=Chat
mailto:i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20nieuwsbrief
https://www.cibap.nl/vakschool/
https://www.cibap.nl/cibap_events/voorlichtingsavond-4/
https://www.cibap.nl/cibap_post/online-voorlichting/
https://www.cibap.nl/cibap_post/online-voorlichting/
https://www.youtube.com/user/Cibapvakschool/videos
https://www.cibap.nl/cibap_events/open-dagen/
https://www.a12.nl/studiekeuze
https://www.youtube.com/channel/UCPR5husVuRljM4IM5ylwdEQ
https://www.youtube.com/channel/UCbUtCKEjNGmQPxZjuYhkTLw
https://www.a12.nl/opendag
https://mbozone.nl/opleidingen/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlCgp0mNT6TlpcpRD8hZfhL4UWzrjcYxL
https://mbozone.nl/agenda/?filter_date=2020-11
https://www.helicon.nl/mbo/opleidingen/
https://www.helicon.nl/mbo/kennismaken/open-dagen/
https://www.helicon.nl/mbo/helicon-mbo-velp/contact/
https://www.youtube.com/channel/UCSVzeZHzFm2dNRlWedTgtcg
https://www.helicon.nl/mbo/kennismaken/open-dagen/
https://www.saxion.nl/opleidingen/voltijd
https://www.saxion.nl/studeren-bij/opleiding-kiezen/open-dagen
https://www.intosaxion.nl/nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_OdWeRb6WRW3XX79J1zvuEbgwYNfX36
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_OdWeRb6WTxGqPw91ytuxVvQh2oMi2F
https://www.saxion.nl/studeren-bij/opleiding-kiezen/open-dagen
https://www.han.nl/
https://www.han.nl/
https://www.han.nl/studeren/voltijd/studiekeuze/zoek-het-uit/#hulp-bij-je-studiekeuze
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDDloDrHSwSvkR-mFqbrRJHMDwOuvh0YD
https://www.han.nl/evenementen/zoek-het-uit/
https://www.han.nl/evenementen/zoek-het-uit/
https://www.han.nl/evenementen/open-dag/
https://www.windesheim.nl/opleidingen
https://www.windesheim.nl/jongeren/open-dag/open-dag-zwolle
https://www.windesheim.nl/jongeren/hulp-bij-studiekeuze
https://www.windesheim.nl/jongeren/hulp-bij-studiekeuze
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8LgLh9xmj6mI32pDxzBeKoAePEQ4KGyX
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8LgLh9xmj6mO6G4WArsnz2eAKEEJa_7u
https://www.windesheim.nl/jongeren/hulp-bij-studiekeuze/starten-met-je-studiekeuze
https://www.windesheim.nl/jongeren/hulp-bij-studiekeuze/starten-met-je-studiekeuze
https://www.windesheim.nl/jongeren/open-dag/open-dag-zwolle
https://www.artez.nl/opleidingen
https://www.artez.nl/studeren-bij-artez/kiezen-voor-een-studie
https://www.youtube.com/user/ArtEZhogeschool/featured
https://www.artez.nl/opendag
https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen#/
https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen#/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL35xUGs8y8iVF7C2jV_3E9xBxJGY-wPBR
https://www.hu.nl/open-dag
https://www.hu.nl/open-dag
https://www.che.nl/opleidingen-aanbod?f%5B0%5D=type%3ABachelor&f%5B1%5D=vorm%3AVoltijd
https://www.che.nl/opleidingen-aanbod?f%5B0%5D=type%3ABachelor&f%5B1%5D=vorm%3AVoltijd
https://www.che.nl/webinar-vto
https://www.che.nl/online-meet-greet-vto
https://www.che.nl/opendagen
https://www.che.nl/studiekeuze/proefstudeerdag
https://www.aereshogeschool.nl/voltijd
https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/voorlichting
https://www.youtube.com/user/drontencah/playlists
https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/voorlichting/open-dagen
https://www.hvhl.nl/studeren/opleidingen
https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Meeloopdagen
https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Open+dagen


   

EEN VRAAG STELLEN | CONTACT OPNEMEN |  055-3579825  Pagina 8 van 10 
   

 

• Via Youtube informatie over opleidingen 

Breda University of 
applied sciences 

• Webinar volgen (vanaf oktober)of neem een kijkje op 
de campus 

• Vraag een student 
• Via Youtube informatie over opleidingen  

Diverse webinars van de 
opleidingen 

Online open dag op 
donderdag 15 oktober 
 

Hogeschool van 
Amsterdam  

• Overzicht met studiekeuze-activiteiten 
• Via Youtube informatie over studiekeuze, opleidingen 

en studeren aan de HvA 

Online open dag op zaterdag 
7 november 2020 

HanzeHogeschool 
Groningen 

• Studiekeuze-advies 
• Informatie over opleidingen via Youtube 

Via de links kom je eerst bij een aanmeldscherm, als je dan 
klikt op annuleren, kom je bij de juiste pagina) 

Online open dag op zaterdag 
14 november 2020 (10.00 tot 
16.00 uur) 

Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht 

• Tips voor het kiezen van een studie Open dag op zaterdag 28 
november 2020 

Katholieke Pabo 
Zwolle 

• Informatie over de opleiding Online open avond op 
woensdag 7 oktober 2020 

N.B. Er zijn natuurlijk nog meer hogescholen, maar dit is een selectie van hogescholen waar veel van onze leerlingen naar toe 
gaan. 

Universiteiten / WO 
Universiteit Informatie Data (online) Open Dagen 

Radboud Universiteit 
Nijmegen 

• Studiekeuzevoorlichting 
• Hulp bij studiekeuze 
• Via Youtube informatie over opleidingen 

Online open dagen op 
vrijdag 6 en zaterdag 7 
november 2020 

TU Twente 
(Enschede) 

• Skype met studenten 
• Via Youtube vertellen studenten over hun opleiding 

Online open dag op vrijdag 
13 november 2020 

Universiteit van 
Utrecht 

• Online meeloopdag 
• Chat met studenten 
• Via Youtube informatie over studeren in Utrecht, universiteit 

en opleidingen 

Online open dagen op 
vrijdag 20 en zaterdag 21 
november 2020 

Rijksuniversiteit 
Groningen 

• Overzicht van oriëntatieactiviteiten (o.a. webklassen en 
proefstuderen) 

• Via Youtube informatie over opleidingen en studeren in 
Groningen 

Online bachelor week van 2 
tot en met 6 november 2020 

Erasmus Universiteit 
Rotterdam 

• Online meeloopdagen  
• Chat met studenten (links via de opleidinginformatie) 

Online open dag op zaterdag 
14 november 2020 

Vrije Universiteit 
Amsterdam 

• Studie-inspirator (ontdek welke studie bij je past) 
• Proefstuderen/meelopen  
• Neem een virtueel kijkje op de campus 

Online open dagen op 
vrijdag 30 en zaterdag 31 
oktober 2020 

https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl&topicname=Chat
mailto:i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20nieuwsbrief
https://www.youtube.com/user/vanhalllarenstein
https://www.buas.nl/studeren-bij/opleidingen
https://www.buas.nl/studeren-bij/opleidingen
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/webinar-volgen
https://www.buas.nl/campus
https://www.buas.nl/studeren-bij/ask-student
https://www.youtube.com/user/NHTVuniversityBreda/playlists
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/online-open-dag
https://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/opleidingen.html
https://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/opleidingen.html
https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/hoe-kies-ik/hoe-kies-ik.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqQz5Oy8HYpNOASY6EEaQVfpxTd3Ffl3i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqQz5Oy8HYpNVcFLi1mBDQs9zJZtbSID-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqQz5Oy8HYpMmOhLWaPkT6Xi7k2lQP5i1
https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/open-dagen/open-dag.html
http://www.hanze.nl/
http://www.hanze.nl/
https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/studiekeuze/studiekeuzeadvies
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVg2nVCsWNx0K2BEGWFPg003ZQe0wfmMe
https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/ik-twijfel/open-dagen-en-voorlichtingen/open-dag/algemeen/open-dag-voltijd-bachelor-associate-degree-opleidingen
https://www.hku.nl/Voorlichting/Opleidingenkiezer.htm
https://www.hku.nl/Voorlichting/Opleidingenkiezer.htm
https://www.hku.nl/Voorlichting/OpenDag.htm
https://www.kpz.nl/
https://www.kpz.nl/
https://www.kpz.nl/studeren/pabo-voltijd/
https://www.kpz.nl/activiteiten/open-avond-7-oktober/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/zoeken-bacheloropleidingen/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/zoeken-bacheloropleidingen/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-dagen-en-studievoorlichting/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/hulp-studiekeuze/
https://www.youtube.com/user/Radbouduniversiteit/search?query=q%26A
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-dagen-en-studievoorlichting/bachelor-open-dag/
https://www.utwente.nl/
https://www.utwente.nl/nl/skype/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtjDpPswvRlscm04A0n12-DSVY84zZZVl
https://www.utwente.nl/opendagen/bachelor/
https://www.uu.nl/bachelors/
https://www.uu.nl/bachelors/
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kennismaken/meeloopdagen
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kennismaken/meeloopdagen
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kennismaken/chat-met-onze-studenten
https://www.youtube.com/user/UniversiteitUtrecht/playlists
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kennismaken/bachelor-open-dagen
https://www.rug.nl/education/bachelor/
https://www.rug.nl/education/bachelor/
https://www.rug.nl/education/events/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdsMpUardfwqYj5bf1hhlUs3Pa11Pa9Tm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdsMpUardfwpt7LwFh60hdjg795mcZC4r
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdsMpUardfwpt7LwFh60hdjg795mcZC4r
https://www.rug.nl/education/bachelor/bachelors-open-day
https://www.eur.nl/onderwijs/studiekeuze/vind-jouw-bachelor
https://www.eur.nl/onderwijs/studiekeuze/vind-jouw-bachelor
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/meeloopdagen
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/bachelor-open-dag
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/index.aspx
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/index.aspx
https://www.vu.nl/studie-inspirator/
https://vuweb.vu.nl/nl/meer-over/proefstuderen-en-meelopen
https://campustour.vu.nl/
https://vuweb.vu.nl/nl/meer-over/vu-bachelordag
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• Via Youtube informatie over opleidingen 

Universiteit van 
Amsterdam 

• Webinars van verschillende opleidingen bekijken 
• Studiekeuze Kick-off 
• Alvast aanmelden voor Online proefstuderen 
• Via Youtube informatie over opleidingen 

Open dag op zaterdag 7 
november 2020 

Universiteit Leiden • Chat met een bachelorstudent 
• Virtual Tours over de campus van Leiden en Den Haag 
• Online proefstuderen 
• Informatie over opleidingen en studentleven via Youtube 
• Online Webinarweek van 23 tot en met 27 november 2020 

Online open dagen op 
vrijdag 30 en zaterdag 31 
oktober 2020 

TU Delft • Online proefstuderen en alvast aanmelden voor meeloopdagen 
• Meedoen aan een Campustour 
• Via Youtube filmpjes over de opleidingen en de campus 
• Chat met een student 

Open dag  op vrijdag 16 en 
maandag 19 oktober 2020  

TU Eindhoven • Via Youtube vlogs van studenten 
• Webinars van opleidingen 

Online open dag op zaterdag 
10 oktober 2020 

Maastricht 
University 

• Virtuele Open Dag via Youtube 
• Online meeloopdagen 
• Heel veel filmpjes voor aankomende studenten via Youtube 

Open dag op zaterdag 31 
oktober 2020 

Tilburg University • Online informatiedagen terugkijken  
• Neem een virtueel kijkje op de campus  
• Mailen met studenten 

Online open dag op zaterdag 
31 oktober 2020 

Universiteit 
Wageningen  

• Terugkijken van de Online bachelor Open Dag 
• Online proefstuderen en Online meeloopdagen 
• Vragen stellen aan studiekeuzecoaches 

Online Bachelor open dag op 
zaterdag 14 november 2020 

 

Overige online oriëntatiemogelijkheden: 

• Op Instagram is het initiatief gestart om studiekiezers met keuzestress in contact te brengen met studenten. 
Studiekiezers kunnen chatten met studenten van allerlei opleidingen in het hele land.  
 

• Op Studiedirect kun je terecht om vragen te stellen aan studenten over studeren of over opleidingen. 
 

• Op de website van Universiteit van Nederland geven Nederlandse topwetenschappers gratis colleges. Je kunt 
zoeken op onderwerp, studierichting, universiteit, ed. Niet per se bedoeld om je online te oriënteren op studies, 
maar het kan wel handig zijn om te kijken of de onderwerpen van een studie je interesseren. 
 

• Denk je erover om na havo of vwo een tussenjaar te nemen? Op de website van het Tussenjaar-Kenniscentrum 
kun je terecht voor informatie en advies. Op maandag 14 december 2020 vindt er een online Tussenjaarbeurs 
plaats. 

 

https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl&topicname=Chat
mailto:i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20nieuwsbrief
https://www.youtube.com/user/vrijeuniversiteit/videos
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bachelor
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bachelor
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM-mb7IpX4mog5R73oHoY001VLskd9ymd
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-studiekeuze-kick-off/uva-studiekeuze-kick-off.html
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-proefstuderen/uva-proefstuderen.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM-mb7IpX4mr5WWgH2J0DNehkx2Hziikx
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-bachelordag/uva-bachelordag.html
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/chat-met-een-student
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/virtual-tour
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/online-proefstuderen
https://www.youtube.com/user/UniversiteitLeiden
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/proefstuderen
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/open-dagen
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/onlineproefstuderen/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/meelopen/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/bsc-campustours/
https://www.youtube.com/watch?v=6kEff1P0wrU&list=PLvaU1SY38TUVvS-7Kl1kce89UBEHou1zx
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/live-chat/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/bsc-open-dagen/
https://www.tue.nl/en/education/bachelor-college/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgFH4e_2r1xe0e94eFO4hrEEv3DllzjN6
https://www.tue.nl/en/education/mystarttue/webinars/
https://www.tue.nl/en/education/mystarttue/bachelor-open-days/
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzi-FBaZlOOaIf4-WCbsgZBo1_D_C8nW7
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/voorlichtingsactiviteiten-aankomende-studenten/verdiepingsdagen-experience-days
https://www.youtube.com/watch?v=HhJi5ZYcf0k&list=PLC384883433FB4A80
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/bachelor-open-dag-31-oktober-2020
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/meeloopdag/terugkijken
https://www.tilburguniversity.edu/campus-tour
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/mail-een-student
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/open-dag
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Toekomstige-Studenten.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Toekomstige-Studenten.htm
https://opendag.wur.nl/?_ga=2.14242622.863656327.1585769139-2136625541.1544606810
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/online-proefstuderen.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Voorlichtingsactiviteiten/MeeloopdagenNew.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Master/voorlichting/Studiekeuzecoach.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Voorlichtingsactiviteiten/Bachelor-Open-Dag.htm?utm_source=Measuremail&utm_medium=email&utm_campaign=Werving+docenten+decanen
https://instagram.com/studiekeuze_stress?igshid=ikfdt8r4hkqb
https://www.studiedirect.nl/
https://universiteitvannederland.nl/college
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-hulp-en-advies/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/
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• Studiekeuzelab Voorlichtingsweek van maandag 21 tot en met zaterdag 26 september 2020. Een week lang 
iedere dag diverse interactieve en informatieve online voorlichtingen in samenwerking met ruim 40 
onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties. Maar ook met ruimte voor individuele studiekeuze coaching. 
Aanmelden is mogelijk op voorlichtingsweek.nl 

 

https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl&topicname=Chat
mailto:i.vandam@veluwseonderwijsgroep.nl?subject=Contact%20n.a.v.%20nieuwsbrief
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/?cctw=AQAAAAAAAAwMuWQj1Myb2HtTTGA

	Onderwerpen in deze nieuwsbrief
	Loopbaandossier en mentorprogramma
	Loopbaandossier – activiteiten en Qompas
	Inloggen en registreren in Qompas
	Klascodes
	Keuzemogelijkheden na havo
	MBO (middelbaar beroepsonderwijs)
	HBO (hoger beroepsonderwijs)
	5VWO
	Tussenjaar

	Open dagen, meeloopdagen en proefstudeerdagen
	(online) orienteren

