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EEN VRAAG STELLEN  via Teams| CONTACT OPNEMEN per mail|055-3579825   

Beste 5V- leerlingen,   

Inmiddels is het schooljaar alweer een 
paar weken oud en zitten jullie in het 
voorexamenjaar. Een druk jaar met 
toetsen en de start van het 
profielwerkstuk, maar ook een jaar 
waarin je tijd moet vrijmaken om je te 
oriënteren op je toekomst en 
studiekeuze.  

Vorig jaar ben je al begonnen met een 
aantal oriënterende activiteiten en 
opdrachten in Qompas, dit jaar is het 
vooral de bedoeling dat je zelf actief aan 
de slag gaat om je te voor te bereiden op 
jouw studiekeuze. De meeste 
onderwijsinstellingen organiseren nog 
online-activiteiten die je makkelijk vanuit 
huis kunt volgen.  

Weet jij al precies wat je wilt gaan 
studeren, twijfel je nog tussen een aantal 
opties of heb je nog helemaal geen idee? 
Vooral in het laatste geval moet je snel 
aan de slag. De eerste ronde open dagen 
vindt plaats in oktober/november en als 
je je nog moet oriënteren mag je deze 
ronde niet missen. Begin alvast met data 
opzoeken en maak een plan.  

Ook in de andere gevallen is het 
verstandig om snel te beginnen, zeker als 
je overweegt om je aan te melden voor 
een lotingstudie. Verderop in deze 
nieuwsbrief vind je meer informatie over 
het bezoeken van open dagen en  

 

meeloopdagen, lotingstudies en het 
belang van de eindcijferlijst van 5vwo.  

Om een goed beeld te krijgen van een 
studie voordat deze begint is het 
belangrijk dat je je verdiept in de studie. 
Niet alleen de inhoud, maar ook de 
werkvormen, het aantal contacturen, 
medestudenten enz. zijn belangrijke 
voorspellers van studiesucces.  

Meelopen met een student of een dagje 
proefstuderen zijn de beste en snelste 
manieren om een beeld hiervan te 
krijgen en te bepalen of een opleiding 
‘past’. Helaas is dat nu even wat lastiger 
maar het hoger onderwijs organiseert 
verschillende activiteiten om je verder te 
helpen. Je vindt een overzicht in de 
bijlage.  

Als je vragen hebt over je studiekeuze, 
Qompas, de selectieprocedure of jouw 
eindcijferlijst in 5vwo,  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 wilt maken 
maar natuurlijk kun je ook altijd even 
een mailtje sturen of een berichtje via de 
chat in Teams.  

Met vriendelijke groet,  
Mevrouw I. van Dam 
(tijdelijk vervanger van mevrouw Fraai 
als decaan vwo bovenbouw) 

Onderwerpen in deze 
nieuwsbrief 
• Qompas en datum afronden 

handelingsdeel 
• Keuzemogelijkheden na het vwo 
• Oriëntatie en voorbereiding 

studiekeuze 5vwo 
• Oriëntatie-activiteiten 
• Handige sites 
• Pre-University programma’s 
• Overzicht oriëntatieactiviteiten hoger 

onderwijs 
 

 
 

 

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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Qompas  
Het loopbaandossier 
In 4vwo zijn jullie gestart met 
Qompas studiekeuze. Tijdens 

het werken in dit programma 
krijg je informatie over studies, beroepen, 

hogescholen en universiteiten, maak je testen over jezelf en 
bezoek je open dagen en meeloopdagen. Qompas is bedoeld als 
ondersteuning bij het studiekeuzeproces in de bovenbouw. 
Andere activiteiten die hierbij helpen zijn bijv. de bezoeken aan 
nxtlvl, het bezoeken van open dagen en meeloopdagen en de 
themaweek over studiekeuze en beroep in 6vwo. Het 
stappenplan helpt je om je studiekeuze-dossier op te  

bouwen. Gezien de ontwikkelingen bij de toelatingsprocedures 
van het hoger onderwijs is dit dossier voor jou 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.   

Stappenplan en planning 
Het stappenplan in Qompas bestaat uit 8 onderdelen die je langs 
alle essentiële stappen van het keuzeproces leiden. In 4vwo 
hebben jullie Qompas afgerond t/m stap 5. Dit jaar ga je verder 
met het laatste deel van het stappenplan, de oriëntatie-
activiteiten en het verder aanvullen van je loopbaandossier. 
Daarnaast doe je minimaal 2 oriëntatie-activiteiten zoals bijv. het 
bezoeken van een open dag of een meeloopdag en upload je een 
verslag daarvan in Qompas. 

Qompas is een handelingsdeel en moet voldoende worden 
afgerond, anders kun je niet worden bevorderd. Je mentor 
controleert of je het stappenplan hebt afgerond en tekent het af 
in SOM. 

Klascodes 
Om jezelf in de goede klas te plaatsen en aan de juiste mentor te 
koppelen moet je een klascode invoeren. Hieronder vind je een 
overzicht met klascodes. Soms kan het zijn dat je gedurende het 
jaar nog van klas of mentor wisselt. Denk er dan ook aan je 
klascode in Qompas aan te passen. 

Afkorting Klas klascode 
CAS 5V1 YCEV-BGJK 
EJK 5V2 KADA-ZK3Y 
CST 5V3 8ZW7-ZGAP 
LEV 5V4 TK6Y-JTRT 
MHO 5V5 4SN2-93P8 
OER 5V5 R5ES-XGVV 
CRM 5V6 6KG6-C36C 
FR 5V6 8T45-EEY8 

 

 DATUM AFRONDEN HANDELINGSDEEL  
 
4-6-2021 
Qompas, werken aan stap 6, 7, 8 en minimaal 2 verslagen 
van open dagen en/of meeloopdagen 

 
 

GEDOUBLEERD OF OVERGESTAPT VANUIT 5HAVO?  
 
Als je bent blijven zitten in 5V of bent overgestapt vanuit 
5havo moet je ook aan de slag met het studiekeuzeproces 
en minimaal 2 oriëntatie-activiteiten doen. Alles wat je hebt 
gedaan in Qompas is voor jou nog beschikbaar en in te zien.  
 
Heb je twijfels over jij nog kan of moet doen? Kom dan even 
langs bij de decaan om dit te bespreken en afspraken te 
maken. 

SCHAKEL JE OUDERS IN 

Uit onderzoek blijkt dat ouders de belangrijkste raadgevers 
zijn als het gaat om studiekeuze. Je kunt thuis inloggen, dus 
je kunt met je ouders delen wat je al in je loopbaandossier 
hebt opgenomen. Verder is het aan te raden om je ouders 
mee te nemen naar open dagen zodat je naderhand je 
ervaringen nog eens rustig kunt bespreken. 
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Na het behalen van het vwo-diploma 
zijn er verschillende mogelijkheden 
voor het vervolg. Het belangrijkst bij 
het bepalen van een vervolgstudie is 
de vraag: wat past het best bij jou? 

Hieronder vind je een korte 
beschrijving van de verschillen tussen 
HBO en universiteit. Wel zien we dat 
het hoger beroepsonderwijs en 
wetenschappelijk onderwijs steeds 
meer naar elkaar toegroeien. Op de 
universiteit zie je steeds meer 
toepassing en stages en op het hbo 
meer onderzoek en onderbouwende 
theorie. Toch zijn de beschrijvingen 
hieronder handig om te kijken wat het 
beste bij jou past. 

HBO (hoger 
beroepsonderwijs) 
 

 leren voor een beroep  
 beroepsbeeld is duidelijk 
 vooral praktisch 
 bestaande kennis toepassen in 

praktijk 
 vaardigheden en houding voor 

beroep 
 veel verschillende vakken 
 leerstof gespreid 
 persoonlijke begeleiding/vinger 

aan de pols 
 meer controle op huiswerk 
 veel groepsgewijs les 
 vaak in klasverband 
 je wordt opgeleid voor een 

beroep 

In het HBO zijn beroepscompetenties 
en stages belangrijk. Ook komt het 
vaak voor dat opdrachten gekoppeld 
zijn aan praktijkvoorbeelden. Het 
aanleren van theorieën neemt een 
belangrijke plaats in, met name in de 
eerste 2 jaar. Een hbo-opleiding kan 
heel goed passen bij een praktische 
leerling, die het fijn vindt om te 
weten wat hij of zij kan met de kennis 
die wordt aangeleerd. 

Via het HBO is het prima mogelijk 
alsnog een universitaire 
masteropleiding te doen. Soms 
worden aan een hbo-opleiding 

aanvullende eisen gesteld of moet 
een leerling deelnemen aan 
decentrale selectie. Hiervoor moet je 
je al vroeg aanmelden. 

WO (wetenschappelijk 
onderwijs = universiteit) 
 

 leren onderzoek doen 
 beroepsbeeld is nog niet duidelijk 
 vooral theoretisch 
 nieuwe kennis ontdekken en delen 
 vaardigheden voor onderzoek en 

wetenschap 
 minder vakken, meer verdieping 
 leerstof vaak geconcentreerd, hoog 

tempo 
 minder persoonlijk, zelf 

uitzoeken/hulp vragen 
 minder of geen controle op 

huiswerk 
 veel zelfstandig leren 
 vaak in grote collegezalen 
 je wordt opgeleid voor een functie 

Veel vwo-leerlingen kiezen voor een wo-
studie. Universitaire studies zijn 
wetenschappelijk en theoretisch 
ingericht. De bachelorfase is voor de 
meeste studies 3 jaar, waarna de leerling  
kiest voor een masteropleiding. Bij het 
kiezen van een universitaire studie is het 
handig om studies en steden met elkaar 
te vergelijken. Sommige universiteiten 
hanteren toelatingseisen voor een 
bepaalde studie, terwijl bij dezelfde 
studie aan een andere universiteit die 
eisen niet gelden.  Bij een aantal wo-
opleidingen moet een leerling 
deelnemen aan decentrale selectie. 
Hiervoor gelden andere 
aanmeldingsdata! Je moet je dan voor 
15 januari al hebben aangemeld! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tussenjaar 
Sommige leerlingen weten nog niet zo 
goed wat ze willen studeren of zijn toe 
aan een andere uitdaging en kiezen voor 
een tussenjaar. In de praktijk duurt een 
tussenjaar lang, zo’n 15 maanden. Het is 
daarom verstandig van tevoren goed na 
te denken over de invulling ervan. Op de 
site van het tussenjaarkenniscentrum 
vind je alles over een tussenjaar. Een 
mogelijkheid die leerlingen vaak 
interessant vinden 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. Als je kiest 
voor een tussenjaar moet je daar ook 
een plan voor maken! 

Download de gratis eGids ‘Studiesucces 
en tussenjaar: kansen en gevaar’ 

 

NXTLVL 2020 

De nxtlvl-avonden zijn goede 
avonden om snel en in de buurt op 
zowel hbo- als wo-opleidingen te 
oriënteren. 

Dit jaar wordt nxtlvl i.v.m. de 
coronamaatregelen in een andere 
vorm gegoten: novembermaand 
studiekeuzemaand. Een 
combinatie van filmpjes en online-
sessies.  

Na de herfstvakantie kan je een 
magazine en toegangscode 
ophalen bij de decaan in kamer 
321. 

Keuzemogelijkheden na 6vwo 
 

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
http://www.wilweg.nl/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/gids-studiesucces-en-tussenjaar/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/gids-studiesucces-en-tussenjaar/
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Het beste moment om te beginnen met studiekeuze 

Het jaar voordat je examen doet is ideaal om intensief aan de 
slag te gaan met je studiekeuze. Je hebt dan voldoende tijd om 
je erin te verdiepen. Je kunt dan op je gemak: 

- studies vergelijken 
zoek uit wat de verschillen zijn en waarom de studie wel of 
niet bij je past 

- open dagen bezoeken 
open dagen worden in specifieke periodes gehouden 
(oktober-november en februari-maart) en dus niet het hele 
jaar door 

- gaan proefstuderen of je inschrijven voor een meeloopdag 
gebruik je netwerk, je kunt ook vrienden of klasgenoten 
vragen of ze iemand kennen die een studie doet die jou 
interesseert 

- met vrienden, familie en mensen op school over je keuze 
praten 
hoe maakten je ouders hun studiekeuze? 

- jezelf beter leren kennen 
stel jezelf de vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? 

Kortom, het is vooral een kwestie van veel dingen ondernemen 
om informatie te verzamelen. Het gaat over jouw toekomst en 
die is die investering meer dan waard. 

Begin op tijd aan het studiekeuzeproces en kom je er zelf niet uit 
dan kun je altijd advies inwinnen en een gesprek aangaan met 
de decaan. Als je op tijd begint, bespaar je jezelf een hoop stress. 
Als je dit advies opvolgt kun je onbezorgd aan je examenjaar 
beginnen en je hier volledig op concentreren.  

Studies met aanvullende eisen en 
lotingstudies (numerus fixus) 
Nog een belangrijke reden om tijdig te beginnen met het 
studiekeuzeproces: de tijd die je eventueel nodig hebt voor een 
selectieprocedure en/of het opbouwen van een portfolio of CV 
als je kiest voor een opleiding met aanvullende eisen of een 
lotingstudie.  

Bij de meeste opleidingen moet je je voor 1 mei aanmelden (in 
het examenjaar). Dit zijn studies met vrije instroom. Er zijn ook 
studies met aanvullende eisen en lotingstudies. Voor deze 
studies gelden extra vroege aanmelddata, meestal is dat 15 
januari. Je hebt dan in 6vwo maar een paar maanden de tijd 
voor het aanmelden en de selectieprocedure. 

 

 

 

 

 

 

Bij opleidingen met aanvullende eisen moet je aantonen dat je 
voldoende talent of capaciteiten hebt om de opleiding aan te 
kunnen. Dit zien we vaak bij kunstacademies en 
sportopleidingen maar ook bij University Colleges en sommige 
Engelstalige studies. Meer info is te vinden op de sites van de 
opleidingen. 

Daarnaast zijn er studies waarbij er meer aanmeldingen dan 
plaatsen zijn, de studies met numerus fixus ofwel lotingstudies. 
Er zijn numerus fixus opleidingen op hbo’s en universiteiten. 
Opleidingen mogen zelf bepalen welke eisen ze stellen. Dat 
wordt niet meer door de overheid geregeld. 

De vorm van de selectieprocedure verschilt per opleiding en 
instelling maar bij een selectieprocedure wordt altijd naar 2 
dingen gekeken: ben je slim genoeg om het niveau aan te 
kunnen en heb je de passende persoonlijkheid? Er wordt dus 
niet alleen maar gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, 
maar ook naar motivatie, persoonlijkheid en eerdere 
schoolprestaties.  

Voor deze lotingstudies geldt meestal dat de eindcijfers van 
5vwo ook al meetellen voor de decentrale selectie. Als je 
overweegt om je volgend jaar aan te melden voor een dergelijke 
studie is het dus extra belangrijk om 5vwo af te sluiten met een 
goed cijfergemiddelde! 

Verder wordt er vaak van je verwacht dat je een soort CV 
aanlevert, een overzicht met alles wat je al gedaan hebt en 
verband kan houden met de studie die je wilt gaan doen. 
Bijvoorbeeld bijbaantjes, je profielwerkstuk, deelnemen aan 
bijzondere activiteiten enz. Het kan handig zijn om daar het 
komende jaar al rekening mee te houden bij de keuzes die je 
maakt.

OVERZICHT LOTINGSTUDIES 

Elk jaar wordt opnieuw bepaald welke opleidingen numerus 
fixus hebben. Om een idee te krijgen of jouw studiekeuze 
daarbij kan zitten kun je op Studiekeuze123 kijken. Daar vind 
je overzichten van de opleidingen met numerus fixus van de 
afgelopen jaren en de lijst voor het komende studiejaar 
wordt daar ook gepubliceerd. 
 

Oriëntatie en voorbereiding 
studiekeuze in 5vwo 
 

https://www.studiekeuze123.nl/welke-opleidingen-hebben-een-numerus-fixus
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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 heel 
algemeen en veel verschillende studies 
presenteren zich op hetzelfde moment. 
Open dagen zijn vaak vooral voor 4vwo 
en 5vwo-leerlingen interessant. Doel is 
vooral om informatie over de 
opleidingen te krijgen, verschillende 
instellingen met elkaar te vergelijken en 
de sfeer te proeven. Voor sommige open 
dagen moet je je ook aanmelden. Via de 
links hierboven vind je meer informatie 
over de open dagen en eventuele 
aanmelding. 

 

Proefstudeerdagen en meeloopdagen 
zijn bedoeld als verdiepende activiteit in 
het studiekeuzeproces. Daarom passen 
deze het best bij een 6vwo-leerling maar 
ook bij de 5vwo-leerling die al een aardig 
idee heeft welke kant hij op wil. 

Op een proefstudeerdag of 
proeflessendag maak je kennis met 
docenten, ontdekt of de werkvormen je 
liggen en of de stof je interesseert. Deze 
kennismaking met de praktijk van de 
opleiding helpt je beslist bij je 
studiekeuze. De meeste opleidingen 
organiseren een of meerdere 
proeflessendagen. Ze vinden vooral 
plaats tussen september en medio april. 
Van een proeflessendag is de datum van 
tevoren bekend, je volgt deze met een 
groep belangstellenden en je volgt een 
van tevoren vastgesteld programma. 
Proefstudeerdagen voor de lotingstudies 
zijn vaak ook al snel volgeboekt. Meld je 
dus tijdig aan, dat kan vaak al vanaf 1 
september. Meestal kun je ook online 
een webklas volgen om een beeld te 
krijgen van de inhoud van de studie. 
Informatie vind je ook via de links bij de 
open dagen. 

 

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. 

Wij wensen je veel succes en plezier bij 
het studiekeuzeproces! Als je vastloopt 
of al een keuze hebt gemaakt, kijk dan 
even bij het lijstje hiernaast of je al deze 
punten kunt afvinken. Ben je nog niet 
zover dan kun je het lijstje op de 
volgende bladzijde als leidraad 
gebruiken. En heb je vragen of hulp 
nodig dan ben je altijd welkom bij de 
decaan!  

 

 

 

Oriëntatieactiviteiten 
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Meer informatie en handige sites 
 Bij de decaan (kamer 321) 
 Informatieprikbord en info-tafel bij decanenkamer 

Algemeen 
 Qompas   
 studiekeuze123  
 TKMST  
 NXTLVL 
 Wettelijke toelatingseisen (zie bij A/B) 
 Overzicht studies, toelating en instellingen 
 Studeer met een plan 
 iso.nl  

 
Studeren in het buitenland/tussenjaar 
 bureaubuitenland.nl 
 bachelorsportal.com/countries 
 tussenjaarkenniscentrum 
 wilweg.nl 

 

GOED ORIËNTEREN = HEEL BELANGRIJK! 

Maak een plan! 
Heb je de volgende dingen al gedaan? 

• Opties op een rijtje gezet (evt. met voor- en nadelen) 
• Opties bespreken met je ouders en mensen die jou goed 

kennen  
• 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 

 

WERKEN AAN EEN CV VOOR DE SELECTIEPROCEDURE 

Overweeg je een studie met decentrale selectie? Als je in je 
CV aantoonbare activiteiten kunt opnemen waaruit jouw 
ambitie en volharding blijken kan dat helpen bij de 
beoordeling. Alleen een vakantiebaantje is niet voldoende, 
men kijkt of je een bepaalde activiteit structureel of 
minstens een jaar hebt gedaan. 

Waar scoor je dan punten op? Denk bijvoorbeeld aan: 

• werkervaring in de hulpverlening of vrijwilligerswerk 
• bestuurlijke en organisatorische ervaring (bijvoorbeeld 

lid van het leerlingen bestuur of redactie schoolkrant of 
als lid van een commissie bij jouw sportclub) 

• bijzondere prestaties op het gebied van wetenschap, 
kunst, literatuur of topsport 

• een hoog gemiddelde voor de  
5-vwo eindcijfers 

Waarom zijn die dingen dan zo belangrijk? Met de 
activiteiten die je naast school uitvoert kan je je 
onderscheiden van de rest. Je kan laten zien dat je al 
(werk)ervaring hebt in het werkgebied, belangrijke 
vaardigheden hebt opgedaan die je ook nodig hebt in het 
beroepenveld van de studie of dat je al bekend bent met 
een gedeelte van de stof dat van belang is.  

Kortom: Daag jezelf uit om meer dan een 6 te halen voor de 
vakken op school en onderzoek wat jij kan doen om 
toegelaten te worden tot jouw droom-selectie-studie! 

 

 

Informatie over specifieke richtingen 
 Proef! – opleidingen met natuurwetenschappen 
 Exact wat je zoekt – opleidingen met 

techniek/bèta  
 Youchooz – opleidingen met zorg, welzijn en sport 
 Accountant worden  
 Goedvoorbereidnaardepabo 
 Geostudies – opleidingen met 

aardrijkskunde/milieu 
 Pilootworden – informatie over de KLM Flight 

academie 
 Luchtverkeersleider  
 Kombijdepolitie  
 Werkenbijdefensie

http://studiekeuze.qompas.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.nxtlvl-apeldoorn.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2020-09-12#BijlageA
https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
https://www.studeermeteenplan.nl/
http://www.iso.nl/
https://www.bureaubuitenland.nl/
https://www.bachelorsportal.com/countries/?
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
https://www.wilweg.nl/
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/
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Pre-University Programma: iets voor jou? 
Veel universiteiten bieden een Pre-University programma aan. 
Dat zijn verdiepende programma’s die speciaal zijn bedoeld voor 
leerlingen uit 4 en 5 vwo die behoefte hebben aan 
wetenschappelijke uitdaging en naast hun vwo-opleiding al 
willen ervaren wat het is om student te zijn. 
Zo heeft bijvoorbeeld de Radboud Universiteit in Nijmegen een 
Pre-University College (PUC) dat een ruim aanbod heeft aan 
masterclasses, workshops en talentenprogramma’s op diverse 
vakgebieden.  
Het PUC of Science biedt bèta-georiënteerde activiteiten aan en 
het PUC of Society organiseert activiteiten die meer zijn gericht 
op talen, geschiedenis en rechten, de alfa- en gamma studies. 
Masterclasses vinden meestal plaats op een middag en duren 
een dagdeel. Deelname aan een masterclass is niet alleen 
interessant maar kan je bijvoorbeeld ook op ideeën brengen 
voor een profielwerkstuk. Er zijn ook talentenprogramma’s 
waarbij je meerdere keren naar de universiteit gaat en een 
aantal colleges volgt. Vooral geschikt als je het reguliere 
lesprogramma makkelijk aankan en daarnaast meer uitdaging 
zoekt. De masterclasses en talentenprogramma´s worden 
afgesloten met een certificaat.  
Je kunt je niet zelf aanmelden. Als je geïnteresseerd bent in één 
van deze activiteiten dan kun je dit bespreken met je mentor of 
de decaan en onderzoeken we samen de mogelijkheden.  
 
Meer informatie over de masterclasses van pucsociety of 
pucoscience vind je via de links. Via de menu’s op de sites vind je 
ook meer informatie over de andere mogelijkheden. 

Overzicht (online) oriënteren 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 
plannen na jouw schoolloopbaan. 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 

  

EEN GREEP UIT HET AANBOD VAN PUC OF SOCIETY EN PUC 
OF SCIENCE VOOR DE KOMENDE MAANDEN 

Online Masterclass 'Een kritische kijk op bronnen: wat is een 
goede bron en wat doe je ermee?' 

Online Masterclass profielwerkstuk 'Taalonderzoek bij 
kinderen: hoe doe je dat?' 

Masterclass Geluidslocalisatie: Heb je er wel oren naar? 

Masterclass Forensisch Onderzoek. 

Masterclass Mens en Medicijn 

Masterclass Origami 

Masterclass Magnetische en Medische beeldvorming 

Masterclass International Cosmic day 

Masterclass Computationeel Denken 

Onderzoek & PWS 

https://www.ru.nl/ise/radboud-pre-university-college-science/scholierenprogramma/
https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/puc-scholieren/
https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/masterclasses/
https://www.ru.nl/ise/radboud-pre-university-college-science/scholierenprogramma/masterclasses/
https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/masterclasses/online-masterclass-kritische-kijk-bronnen/
https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/masterclasses/online-masterclass-kritische-kijk-bronnen/
https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/masterclasses/online-masterclass-profielwerkstuk-taalonderzoek/
https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/masterclasses/online-masterclass-profielwerkstuk-taalonderzoek/
https://www.ru.nl/ise/radboud-pre-university-college-science/scholierenprogramma/masterclasses/misschien-heb-je-er-wel-oren-naar/
https://www.ru.nl/ise/radboud-pre-university-college-science/scholierenprogramma/masterclasses/forensisch-onderzoek/
https://www.ru.nl/ise/radboud-pre-university-college-science/scholierenprogramma/masterclasses/mens-medicijn/
https://www.ru.nl/ise/radboud-pre-university-college-science/scholierenprogramma/masterclasses/origami/
https://www.ru.nl/ise/radboud-pre-university-college-science/scholierenprogramma/masterclasses/magnetisme-en-medische-beeldvorming/
https://www.ru.nl/ise/radboud-pre-university-college-science/scholierenprogramma/masterclasses/international-cosmic-day/
https://www.ru.nl/ise/radboud-pre-university-college-science/scholierenprogramma/masterclasses/computationeel-denken/
https://www.ru.nl/ise/radboud-pre-university-college-science/scholierenprogramma/masterclasses/onderzoek-pws/
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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 

Dinsdag 27 oktober Online event: 
starten met je studiekeuze 

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 
(Almere), 7 november (Wageningen) 
en 12 november (Dronten) 

Van Hall Larenstein (o.a. 
Velp) 

• Online meeloopdagen (Aanmelden via site) 
• Via Youtube informatie over opleidingen 

Online open dag op zaterdag 7 
november 2020 

Breda University of 
applied sciences 

• Webinar volgen (vanaf oktober)of neem een kijkje op de campus 
• Vraag een student 
• Via Youtube informatie over 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 Online open dag op zaterdag 28 
november 2020 

Katholieke Pabo Zwolle • Informatie over de opleiding Online open avond op woensdag 7 
oktober 2020 + nieuwe data vanaf 
november 

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

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/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.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.youtube.com/user/vanhalllarenstein
https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Open+dagen
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.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/studeren-aan-hku/voorlichting-en-aanmelden/open-dag
https://www.kpz.nl/
https://www.kpz.nl/studeren/pabo-voltijd/
https://www.kpz.nl/activiteiten/open-avond-7-oktober/
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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 
• Via Youtube informatie over opleidingen 

Online open dagen op vrijdag 30 
en zaterdag 31 oktober 2020 

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 en zaterdag 27 
februari 

Maastricht University • Virtuele open dag via Youtube 
• Online meeloopdagen 
• Heel veel filmpjes voor aankomende studenten via Youtube 

Online 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 

 

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/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.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://www.youtube.com/user/vrijeuniversiteit/videos
https://vuweb.vu.nl/nl/meer-over/vu-bachelordag
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.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://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
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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. 
 

Algemene websites met informatie over het kiezen van een studie: 

• Qompas: Ontdek jouw favoriete studies en beroepen op basis van objectieve informatie en verzamel ze in je bewaarmap, zodat 
je ze altijd makkelijk terug kan vinden. Vind open dagen die aansluiten bij jouw favoriete studies en maak via de agendafunctie 
direct een verslag dat automatisch in jouw loopbaandossier wordt opgenomen.  
 

• Voor het hoger onderwijs (hbo en wo): hbo- en wo-opleidingen ontdekken en vergelijken, informatie over numerus fixus, gaan 
studeren, enz. via Studiekeuze123 

 
 

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/
https://studiekeuze.qompas.nl/
https://www.studiekeuze123.nl/
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