
  STUDIEKEUZE HAVO 5    

Deadline aanmelden MBO verschoven naar 1 mei 2020 

Deadline aanmelden HBO verschoven naar 1 juni 2020 

Vind alles over studiekeuze en inschrijven via studielink op: 

https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/studie-kiezen/ 

hoe-moet-ik-mij-aanmelden  

****************************************************************************************************************************************************** 

AGENDA met diverse studiekeuze-activiteiten, die op afstand tóch  

worden gehouden bij de volgende HBO’s: 

➔ InHolland (Rotterdam, Delft en andere locaties):  

Zaterdag 4 april Online Open Dag: presentaties & chatten 

https://www.inholland.nl/opendag/  

➔ Hogeschool Rotterdam biedt nog geen concrete open dagen aan, 

maar wel handvatten om jou zelf aan de slag te zetten met je keuze: 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/hulp-bij-

studiekeuze/zelf-aan-de-slag-met-je-studiekeuze/  

➔ Avans Hogeschool (Breda en andere locaties): 

31 maart, 1 april en 2 april Online Open Avonden: presentaties 

https://www.avans.nl/studeren/studiekeuze/open-dag-2019-2020  

➔ BUAS Breda biedt geen concrete open dagen aan, maar geeft wel 

informatie via de website om zélf te oriënteren: 

https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken  

➔ Hogeschool Zeeland biedt online hulp bij studiekeuze 

https://hz.nl/studiekeuze/onlinekiezen  

➔ De Driestar (Gouda) biedt geen concrete open dagen aan, maar 

geeft wel veel informatie via de website om zélf te oriënteren: 

https://www.driestar-hogeschool.nl/  

➔ CHE (Ede) biedt geen concrete open dagen aan, maar je kunt wel 

deelnemen aan diverse Webinars per studie. Kijk op de website: 

https://www.che.nl/  

Diverse handige tips en hulpmiddelen bij studiekeuze ‘op afstand’: 
 

Twee decanen uit het land maken voor 30 dagen een filmpje om je 
steeds een stukje verder te helpen in jouw eigen studiekeuzeproces: 
https://www.youtube.com/watch?v=oRWtheXPOc4  
 

Volg het blog van Hermien Miltenburg over studiekeuze: 
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-maken-online-het-kan-
wel-niet/  
 

Activiteiten die een studiekiezer (en ouder) kan ondernemen: 
1. Kijk naar filmpjes, webinars en presentaties die op de websites 

van de opleidingen staan. 
2. Grasduin flink op www.studiekeuze123.nl. Daar is veel info over 

alle soorten HBO- en WO-opleidingen te vinden. 
3. Soms kun je een online open dag of proefstudie volgen  

(zie websites scholen en de agenda hiernaast). 
4. Een studiekiezer kan bellen of mailen met studenten die hij al 

kent of met contactpersonen van de vervolgopleidingen. 
Via een oproep op Facebook heeft mevrouw Moerkerk een lijst 
van meer dan 100 studenten gemaakt, die allen over hun eigen 
studie op MBO, HBO dan wel WO met JOU willen mailen, appen 
of bellen. Ze geven je graag informatie vanuit hun ervaring!!! 

5. Bedenk hoe de zelfstudie van deze periode thuis je bevalt. Kijk 
dus naar de hoeveelheid fysieke lessen, die je straks (normaliter) 
krijgt bij een vervolgopleiding. 

6. Kun je niet kiezen…. Kijk dan ook eens naar de opties voor een 
tussenjaar. Doe dit alleen met een duidelijk doel en plan! 
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-
en-risicos/  

 

Maak eventueel nog eens een keuzetest: www.icares.com 
 

Mocht je zijn ingeschreven voor een selectiestudie: De deadline voor de 
afronding van de selectieprocedures voor de NF-opleidingen wordt 
opgeschoven van 15 april naar uiterlijk 15 juni. 
Neem gerust contact op met de decaan havo: B.M. Moerkerk 
bm.moerkerk@csgpm.nl. We kunnen ook een chatgesprek via Teams 
inplannen, waarbij ouders prima kunnen aanschuiven/meepraten. 
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