
   
  

Online oriënteren - hbo en universiteit    

Instelling  Niveau Informatie 

Aeres  HBO  Online agenda 

 Almere open dagen; 11 februari en 27 mrt 

 Dronten open dagen; 6 februari en 13 mrt 

 Wageningen open dagen; 20 mrt en 28 mei 

ArtEZ HBO  Online agenda 
 Arnhem online vragenuren; docent beeldende kunst en vormgeving 

(op maat) 23 feb 

 Arnhem meeloopdagen; jazz & pop (niet online), muziektheater (niet 
online), inside product design (online, 11 mrt)  

 Enschede open dagen; conservatorium (8 feb, 16 mrt en 7 april)  

 Enschede conservatorium meeloopdagen (niet online); docent 
muziek, muziektherapie, mediamusic, popacademie 

 Zwolle open dagen; Art & Design (1-6 mrt) 

 Zwolle conservatorium meeloopweken (niet online); klassieke 
muziek, jazz en pop en docent / docent op maat 

Avans  HBO  Online agenda 
 Online open avond deeltijd (10,11 feb, 21,22 april) 

 Online open avond voltijd/duaal (24,25 mrt) 

Breda 
university of 
applied 
sciences 

HBO  Kom kennismaken 
 Virtuele campus tour 

 Studiekeuze festival  

 Oriëntatiedagen (vanaf 1 mrt) 

 Webinars volgen 

 Chat with a student 
 
 

Christelijke 
hogeschool 
Ede 

HBO  Agenda online voorlichtingen 

 Online open dag voltijd (6 feb, 27 mrt, 9 april) / deeltijd (5 juni) 

 Online proefstuderen 

 Online meeloopdag 

 Online meet & greet voltijd / deeltijd 

 Studieadviesgesprek (deeltijd) 
 
 

De Haagse 
hogeschool 

HBO  Online open dag (6 feb)  

 Studiekeuzeworkshop (2 mrt) 

 Online proefstuderen (4 en 5 mrt) 

 Online meelopen 

 Persoonlijke studiekeuzecheck met de opleiding 

 Opleidingspresentaties terugkijken 

 Inloopspreekuur (kan ook online) 
 
 

Fontys HBO  Online open dagen (8-19 mrt) 

https://www.aereshogeschool.nl/
https://www.aereshogeschool.nl/agenda?page=1&facetIds=00000000-0000-0000-0000-000000000000&facetIds=86f551aa-8659-4ddd-a38c-8aa3e1af29b0
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/210211-online-open-dag-almere?finderPage=%2Fagenda&filterSet=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/210327-online-open-dag-almere?finderPage=%2Fagenda&filterSet=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/210206-online-open-dag-dronten?finderPage=%2Fagenda&filterSet=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/210313-online-open-dag-dronten?finderPage=%2Fagenda&filterSet=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/210320-online-open-dag-wageningen?finderPage=%2Fagenda&filterSet=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/210528-online-open-dag-wageningen?finderPage=%2Fagenda&filterSet=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://www.artez.nl/nl/home
https://www.artez.nl/agenda?event_type_nl%5B0%5D=open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-23-digitaal-vragenuurtje-docent-beeldende-kunst-en-vormgeving-voltijd-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-23-digitaal-vragenuurtje-docent-beeldende-kunst-en-vormgeving-maatwerk-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-01-meeloopdagen-jazz-pop-arnhem-joinin_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-01-meeloopdagen-muziektheater-joinin_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-01-meeloopdagen-muziektheater-joinin_day
https://www.artez.nl/agenda/2010-03-11-online-meeloopdag-inside-product-design-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-08-online-informatieavond-conservatorium-enschede-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-15-meeloopdag-docent-muziek-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-15-meeloopdag-docent-muziek-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-18-meeloopdag-muziektherapie-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-15-meeloopdag-mediamusic-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-15-meeloopdag-popacademie-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-01-open-dag-artez-art-design-zwolle-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-08-meeloopdagen-klassieke-muziek-zwolle-joinin_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-08-meeloopdagen-klassieke-muziek-zwolle-joinin_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-08-meeloopdagen-jazz-pop-zwolle-joinin_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-08-meeloopdagen-docent-muziek-zwolle-joinin_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-15-meeloopweken-docent-muziek-op-maat-zwolle-open_day
https://www.avans.nl/
https://www.avans.nl/over-avans/agenda
https://www.avans.nl/studeren/deeltijd/open-dag-2020-2021
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen/2020-2021/online-open-avond-deeltijd-2021-02-10
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen/2020-2021/online-open-avond-deeltijd-2021-04-21
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen/2020-2021/online-open-avonden-voltijd-duaal-24--25-maart-2021-03-24
https://www.buas.nl/
https://www.buas.nl/
https://www.buas.nl/
https://www.buas.nl/
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken
https://www.buas.nl/campus
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/open-dagen-en-avonden
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/orientation-days
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/webinar-volgen
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/chat-with-a-student
https://www.che.nl/
https://www.che.nl/
https://www.che.nl/
https://www.che.nl/agenda?f%5B0%5D=event_category%3ADeeltijd&f%5B1%5D=event_category%3ADeeltijdopleidingen&f%5B2%5D=event_category%3AOnline%20voorlichtingen%20Deeltijd&f%5B3%5D=event_category%3AOnline%20voorlichtingen%20Voltijd&f%5B4%5D=event_category%3AVoltijd&f%5B5%5D=event_category%3AVoltijdopleidingen
https://www.che.nl/form/open-dag-online-vto
https://www.che.nl/form/open-dag-online-dto
https://www.che.nl/studiekeuze/proefstudeerdag
https://www.che.nl/studiekeuze/meeloopdag
https://www.che.nl/online-meet-greet-vto
https://www.che.nl/online-meet-greet-dto
https://www.che.nl/studieadviesgesprek
https://www.dehaagsehogeschool.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/open-dag
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/studiekeuzeworkshops
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/proefstuderen
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/meelopen
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/studiekeuzecheck
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/een-studie-kiezen-hoe-doe-je-dat
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/study-career-centre
https://fontys.nl/Home.htm
https://fontys.nl/Online-open-dagen-bij-Fontys.htm


   
  

 Meeloopdagen en proefstuderen  

 Opleidingen met preview en minicolleges  
 
 

HAN  HBO  Kennismaken met voltijdopleidingen  

 Kennismaken met deeltijdopleidingen  

 Hulp bij studiekeuze  
 
 

Hanze 
Hogeschool 
Groningen 

HBO  Open daily (voorlichtingsvideo's van opleidingen en leven als een 
student)  

 Online open dag (13 feb, 26 mrt)  

 Meeloopdag (groeps en 1-op-1) 

 Hanzetours  

 Online studiekeuzecafe  
 

HAS 
hogeschool 

HBO  Online open dag (10 feb) 

 Proefstudeerdagen  

 Meeloopdag (Venlo)  

 Keuzehulp 
 
 

HKU  HBO  Online open dag (20 mrt) 

 Meeloopdag kunst en economie (14 april, 14 mei en 16 juni) 

 Meeloopdag design for change and innovation (10 mrt)  

 Beroep en studiekeuze 
 
 

Hogeschool 
InHolland 

HBO  Online open avond (10 feb)  

 Online proefstuderen 

 Vraag het een student 

 Studiekeuzetest  

 Vergelijk je profiel 

 Studiekeuze adviescentrum 
 
 

Hogeschool 
Leiden 

HBO  Online open dag (6 feb, 10 april) 

 Proefstuderen 

 Meekijken bij opleiding 

 Voorbereidend jaar (voor jongvolwassenen met een 
vluchtelingenachtergrond)  

 
 

Hogeschool 
Rotterdam 

HBO  Online open dagen (1-6 feb, 22-27 mrt) 

 Hulp bij studiekeuze 
 

Hogeschool 
Utrecht 

HBO  Online open dagen, meeloopdagen en proefstudeerdagen (23 feb - 
30 april) voor voltijd studies 

 Online open avonden (1-12 feb) voor deeltijd studies 
 

 

https://fontys.nl/Studeren/Open-dagen.htm
https://fontys.nl/Studeren/Studie-kiezen/Hulp-bij-studiekeuze/Je-studie-kiezen-zelf-aan-de-slag/Hoe-vergelijk-je-opleidingen/Opleidingen-met-een-sneakpreview-studieweek.htm
https://www.han.nl/
https://www.han.nl/studeren/voltijd/kennismaken/index.xml
https://www.han.nl/studeren/deeltijd-en-duaal/kennismaken-en-orienteren/
https://www.han.nl/studeren/voltijd/studiekeuze/
https://www.hanze.nl/nld
https://www.hanze.nl/nld
https://www.hanze.nl/nld
https://www.hanze.nl/nld/organisatie/hanzehogeschool/open-daily/open-daily/inhoud/open-daily
https://www.hanze.nl/nld/organisatie/hanzehogeschool/open-daily/open-daily/inhoud/open-daily
https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/ik-twijfel/open-dagen-en-voorlichtingen/open-dag/algemeen/open-dag-voltijd-bachelor-associate-degree-opleidingen
https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/studiekeuze/meeloopdag
https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/ik-twijfel/open-dagen-en-voorlichtingen/overige-voorlichtingsevenementen/voorlichtingen/hanzetours
https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/ik-twijfel/open-dagen-en-voorlichtingen/overige-voorlichtingsevenementen/voorlichtingen/studiekeuzecafe
https://www.hashogeschool.nl/
https://www.hashogeschool.nl/
https://www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/online-open-dag-10-februari-2021
https://www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events?agendatype=proefstudeerdag
https://www.hashogeschool.nl/form/meeloopdag-venlo
https://www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1
https://www.hku.nl/
https://www.hku.nl/studeren-aan-hku/voorlichting-en-aanmelden/open-dag
https://www.hku.nl/agenda/meeloopdag-kunst-en-economie-14-april-2021
https://www.hku.nl/agenda/meeloopdag-design-for-change-and-innovation
https://www.hku.nl/studeren-aan-hku/voorlichting-en-aanmelden/beroep-en-studiekeuze
https://www.inholland.nl/
https://www.inholland.nl/
https://www.inholland.nl/opendag/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/ontmoet-studenten-en-docenten/proefstuderen/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/vraag-het-een-student/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/studiekeuzetest/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/vergelijk-je-profiel/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/studiekeuze-adviescentrum/
https://www.hsleiden.nl/
https://www.hsleiden.nl/
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/proefstuderen
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/meeloopdag
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/voorbereidend-jaar-leiden/index
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/voorbereidend-jaar-leiden/index
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/hulp-bij-studiekeuze/open-dag/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/hulp-bij-studiekeuze/
https://www.hu.nl/
https://www.hu.nl/
https://www.hu.nl/open-dag
https://www.hu.nl/open-dag
https://www.hu.nl/open-avond


   
  

Hogeschool 
van Amsterdam 

HBO  Online open dag (13 feb, 30 mrt) 

 Studiekeuze kalender  
 

HZ university of 
applied 
sciences 

HBO  Online open dagen (8-11 feb) 

 Online hulp bij studiekeuze  

NHL Stenden HBO  Online open dagen (9, 10, 11 feb) 

 Online proefstuderen 

 Online meeloopdagen 

 Online agenda  

 Hulp bij studiekeuze 

 Studieadviescentrum 

 Ervaringsverhalen van studenten 
 

Saxion  HBO  Online open dagen (5, 6 feb en 8, 9, 10 april) voor voltijd studies 

 Online open avonden (24 en 25 mrt) voor deeltijd studies 

 Voorbereiden op online open dagen 

 Online proefstuderen 

 Kom in contact met studenten van Saxion 
 
 

Hogeschool 
Van Hall 
Larenstein 

HBO  Online open dag (6 feb) 

 Meeloopdagen Leeuwarden 

 Meeloopdagen Velp 
 
 

Windesheim HBO  Online open dagen (14-16 april) in Almere en Zwolle 

 Online open avonden (8-12 mrt) in Almere en Zwolle 

 Online proeflessen en meeloopdagen in Almere en Zwolle 

 Rondleiding campus 

 Online agenda 

 Hulp bij studiekeuze 

 Studentcoach 
 
 

Zuyd 
hogeschool  

HBO  Open dag Maastricht (6 mrt), Sittard (13 mrt) en Heerlen (20 mrt) 

 Proefstuderen 

 Hulp bij studiekeuze 
 
 

Erasmus 
University 
Rotterdam 

WO  Online open dag (13 feb)  

 Virtual experience  

 Online meeloopdagen 

 Vind jouw bachelor - chat met studenten 
 

Maastricht 
University 

WO  Online open dag (6 feb)  

 Online agenda 

 Virtual open day  

 Virtual experience days  

 Online profielwerkstukbegeleiding 

 Online voorlichtingen (23 feb, 4 en 18 mrt, 10 april) 
 

https://www.hva.nl/
https://www.hva.nl/
https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/open-dagen/open-dag.html
https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/studiekeuzekalender/studiekeuzekalender.html
https://hz.nl/
https://hz.nl/
https://hz.nl/
https://info.hz.nl/online-open-dagen
https://hz.nl/studiekeuze/onlinekiezen
https://www.nhlstenden.com/
https://www.nhlstenden.com/evenementen/open-dag-februari
https://www.nhlstenden.com/evenementen/online-proefstuderen
https://www.nhlstenden.com/hulp-bij-studiekeuze/meeloopdag
https://www.nhlstenden.com/agenda
https://www.nhlstenden.com/hulp-bij-studiekeuze
https://www.nhlstenden.com/hulp-bij-studiekeuze/studieadviescentrum
https://www.nhlstenden.com/ervaringsverhalen
https://www.saxion.nl/
https://www.saxion.nl/studeren-bij/opleiding-kiezen/open-dagen
https://www.saxion.nl/studeren-bij/opleiding-kiezen/open-avonden
https://www.saxion.nl/nieuws/2020/oktober/hoe-kan-je-je-voorbereiden-op-een-online-open-dag
https://www.saxion.nl/studeren-bij/opleiding-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/proefstuderen
https://www.intosaxion.nl/nl/
https://www.hvhl.nl/
https://www.hvhl.nl/
https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Open+dagen
https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Meeloopdagen/meeloopdagen-leeuwarden.html
https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Meeloopdagen/meeloopdagen-velp.html
https://www.windesheim.nl/
https://www.windesheim.nl/jongeren/open-dag/open-dag-almere
https://www.windesheim.nl/jongeren/open-dag/open-dag-zwolle
https://www.windesheim.nl/professionals/open-avond-almere
https://www.windesheim.nl/professionals/open-avond-zwolle
https://www.windesheim.nl/jongeren/meelopen-en-proefstuderen/meelopen-en-proefstuderen-almere
https://www.windesheim.nl/jongeren/meelopen-en-proefstuderen/meelopen-en-proefstuderen-zwolle
https://www.windesheim.nl/jongeren/rondleiding-op-de-campus
https://www.windesheim.nl/agenda
https://www.windesheim.nl/jongeren/hulp-bij-studiekeuze
https://www.windesheim.nl/jongeren/studeren-bij-windesheim/studentbegeleiding/studentcoach
https://www.zuyd.nl/
https://www.zuyd.nl/
https://www.zuyd.nl/opendagen/open-dag-maastricht-voorjaar
https://www.zuyd.nl/opendagen/open-dag-sittard-voorjaar
https://www.zuyd.nl/opendagen/open-dag-heerlen-voorjaar
https://www.zuyd.nl/studeren-bij/hulp-bij-studiekeuze/proefstuderen
https://www.zuyd.nl/studeren-bij/hulp-bij-studiekeuze
https://www.eur.nl/en
https://www.eur.nl/en
https://www.eur.nl/en
https://www.eur.nl/evenementen/online-bachelor-open-dag-2021-02-13
https://www.eur.nl/onderwijs/studeren-rotterdam/virtual-experience
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/meeloopdagen/meeloopdagen-2020-2021
https://www.eur.nl/onderwijs/studiekeuze/vind-jouw-bachelor
https://www.maastrichtuniversity.nl/
https://www.maastrichtuniversity.nl/
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/bachelor-open-dag-6-februari-2021
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/agenda
https://vod.maastrichtuniversity.nl/
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/virtual-experience-days
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/voorlichtingsactiviteiten/online-profielwerkstukbegeleiding
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/voorlichtingsactiviteiten/online-voorlichtingen


   
  

Radboud 
University 

WO  Online open dag (2 mrt internationaal, 27 mrt NL) 

 Meeloopdagen 

 Proefstuderen 

 Vraag het een student 

 Hulp bij studiekeuze 

 Agenda 
 

Rijksuniversiteit 
Groningen 

WO  Online bachelorweek (12-16 april) 

 Meeloopdag 

 Webklassen 

 Cursussen en open colleges 

 Mail een student 
 

Tilburg 
University 

WO  Online open dag (27 feb)  

 Voorlichtingskalender 

 Hulp bij studiekeuze 

 Vraag het een student 

 Online campus tour 

TU Delft WO  Online open dagen (12 en 13 mrt)  

 Online proefstuderen 

 Meeloopdagen 

 Online campus tour  

 Chat met een student 

 Hulp bij profielwerkstuk  

 Pre-university programme 
 

TU Eindhoven WO  Online open dag (27 feb) 

 Meeloopdagen 

 Proefstudeerdagen 

 Live Q&A 

 Opleidingsvideo’s  

 Profielwerkstuk ondersteuning 
 

Universiteit 
Leiden 

WO  Online open dagen (5 en 6 mrt) 

 Chat met een student 

 Agenda studievoorlichting 

 Virtuele tour Leiden/Den Haag 

 Hoe ziet studeren er uit tijdens Corona 
 

Universiteit 
Twente 

WO  Online open dagen (12 en 13 mrt) 

 Meeloopdagen 

 Hulp bij studiekeuze 
 

Universiteit 
Utrecht 

WO  Online open dag (13 mrt) 

 Meeloopdagen 

 U-talent masterclass voor middelbare scholieren 

 Chat met een student 

 City tour online 

 Hulp bij studiekeuze 

 Studievergelijker 
 

https://www.ru.nl/
https://www.ru.nl/
https://www.ru.nl/english/education/bachelors-programmes/events-visits/virtual-open-day/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-dagen-en-studievoorlichting/bachelor-open-dag/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-dagen-en-studievoorlichting/dagje-meelopen-opleiding/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-dagen-en-studievoorlichting/proefstuderen/kalender-proefstuderen/
https://www.ru.nl/opleidingen/studeren-radboud/stel-vraag-student/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/hulp-studiekeuze/
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/agenda/agenda-voorpagina/agendaoverzicht-voorpagina/
https://www.rug.nl/
https://www.rug.nl/
https://www.rug.nl/education/bachelor/bachelors-open-day
https://www.rug.nl/education/bachelor/student-for-a-day/
https://www.rug.nl/society-business/scholierenacademie/scholieren/webklassen/
https://www.rug.nl/society-business/knowledge-and-learning/short-courses-and-public-lectures/
https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/studiekeuze-en-voorlichting/hulpbijstudiekeuze/
https://www.tilburguniversity.edu/
https://www.tilburguniversity.edu/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/open-dag
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichtingskalender
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/studiekeuze
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bijtilburguniversity
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus-tour
https://www.tudelft.nl/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/bsc-online-open-dagen
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/online-proefstuderen
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/meelopen
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/bsc-campustours
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/live-chat
https://pwstudelft.nl/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/tu-delft-pre-university-programme
https://www.tue.nl/en/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/bachelor-open-dagen/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/bachelor-meeloopdagen/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/bachelor-proefstudeerdag/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/live-qa/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/opleidingsvideos/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/profielwerkstukondersteuning-scheikundige-technologie/
https://www.universiteitleiden.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/agenda/extra/2021/03/online-open-dagen
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/chat-met-een-student
https://www.universiteitleiden.nl/agenda?pageNumber=1&activity=Study+Information
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/virtual-tour
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/corona---aanstaande-studenten
https://www.utwente.nl/
https://www.utwente.nl/
https://www.utwente.nl/en/opendays/bachelor/
https://www.utwente.nl/meeloopdag/bachelor/
https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/studiekeuze/studiekeuze/
https://www.uu.nl/
https://www.uu.nl/
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kennismaken/online-bachelor-open-dag
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/u-talent-masterclasses
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kennismaken/chat-met-onze-studenten
https://www.youtube.com/watch?v=bZq9OBub2Ng&list=PLYMwP1PudIusxKGMRssltp6EVTwFNKujm&index=1&ab_channel=UtrechtUniversity
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/studie-kiezen/hoe-kies-je-een-studie
https://www.uu.nl/bachelors/bacheloropleidingen-vergelijken


   
  

Universiteit van 
Amsterdam 

WO  Open huis (24/7 open dag)  

 Voorlichtingsevenementen  

 Studiekeuzetips  

 Chat met een student 

 Online city tour 

 Eerste hulp bij studeren 
 

Vrije 
Universiteit 

WO  Online open dag (6 februari)  

 Meelopen en proefstuderen 

 Chat met een student 
 

Wageningen 
University & 
Research 

WO  Online open dag (20 mrt)  

 Meelopen online in groepen of 1-op-1 

 Proefstuderen 

 Virtuele campus tour 

 Profielwerkstukdag 
 

 

 

Andere interessante en handige links die je helpen verder te komen met jouw studiekeuze:  

 Op Instagram is een 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 de website Studievisie kun je je aanmelden om in contact te komen met een student om vragen te 
stellen. 

 Op de website van Universiteit van Nederland geven Nederlandse topwetenschappers gratis college. 
Je kunt zoeken op studierichting, universiteit, ed. Handig om te kijken of de onderwerpen van een 
studie je interesseren. 

 Op Vraag het de student kun je via Instagram, facebook, e-mail in contact komen met studenten die 
jouw studie al doen. 

 Via LinkedIn kun je in contact komen met professionals die al in het beroep dat jou interessant lijkt, 
werkzaam zijn.  

 Via EDX kun je aan toonaangevende universiteiten in de wereld colleges volgen. Zo kom je erachter 
of iets je echt interesseert. Veelal is het gratis maar als je een diploma wil, moet je soms betalen. Zo’n 
diploma of certificaat kan een pré zijn bij je selectie. Kijk maar eens 

 

 

Zeven handige tips 

Wil je tips hoe jij je studiekeuze gestructureerd en overzichtelijk aan kan pakken? Wil je weten uit welke 
stappen een gestructureerd studiekeuze proces bestaat? Ben je op zoek naar concrete vragen die je 
kans stellen bij een (online) open dag? Of welke je vragen je kan stellen aan iemand die het beroep doet 
dat jou misschien wel wat lijkt?  

Laat je opweg helpen! Bekijk ons webinar en/of ontvang de gratis toolkit via deze link 
https://studiekeuzebootcamp.nl/webinar-studiekeuze-bootcamp/ 

 

https://www.uva.nl/
https://www.uva.nl/
https://openhuis.uva.nl/bachelor/bachelor.html
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/kalender/voorlichtingsevenementen.html
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/hoe-kies-je-een-studie/studiekeuzetips/studiekeuzetips.html
https://www.uva.nl/en/education/studying-at-the-uva/international-student-ambassadors/unibuddy-include.html
https://map.uva.nl/#/nl/
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/eerste-hulp-bij-studeren/eerste-hulp-bij-studeren.html
https://www.vu.nl/nl/
https://www.vu.nl/nl/
https://vuweb.vu.nl/nl/meer-over/vu-bachelordag
https://vuweb.vu.nl/nl/meer-over/proefstuderen-en-meelopen
https://www.vu.nl/en/programmes/chat-with-ambassadors/index.aspx
https://www.wur.nl/
https://www.wur.nl/
https://www.wur.nl/
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Voorlichtingsactiviteiten/Bachelor-Open-Dag.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Voorlichtingsactiviteiten/Meeloopdagen.htm
https://www.wur.nl/Landingspagina-redacteuren/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Voorlichtingsactiviteiten/1op1-meeloopdag.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/online-proefstuderen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=JiI2KJEvBtA&feature=youtu.be&ab_channel=WURtube
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/pws-scholieren/pwsdag.htm
https://instagram.com/studiekeuze_stress?igshid=ikfdt8r4hkqb
https://www.studievisie.nl/ik-ben-een-studiekiezer/
https://universiteitvannederland.nl/college
https://vraaghetdestudent.nl/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.edx.org/search
https://studiekeuzebootcamp.nl/webinar-studiekeuze-bootcamp/


   
  
 

Kom je er zelf niet uit? Waarom moeilijk doen als het samen kan?  

Boek een Studiekeuze bootcamp® en we doen het samen met je! Een studiekeuze bootcamp is 
effectieve en persoonlijke studiekeuze sessie die jou in vier uur helpt aan een passende studie Top 5 en 
concreet studiekeuze actieplan. We gaan na wat jou motiveert, wat jij kan en waar jouw interesses 
liggen. Meer dan 700 jongeren werden door ons geadviseerd de afgelopen drie jaar. Zij waardeerden 
ons advies met een 8,5 of hoger.  

Studiekeuze bootcamp® heeft in heel Nederland studiekeuze advieurs. Je vindt onze 16 adviseurs op 
https://studiekeuzebootcamp.nl/onze-studiekeuze-adviseurs/ 

 

Voor decanen en ouders. 

Studiekeuze bootcamp® is een landelijke organisatie van 16 studiekeuze adviseurs die allen met 
dezelfde praktische en succesvolle studiekeuze methode werken. In vier uur tijd werken we a.d.h.v. een 
gevalideerd motivatie assessment toe naar een persoonlijke studie Top 5 en concreet studiekeuze 
actieplan. Dit geeft duidelijkheid, motivatie en rust. Voor meer informatie over onze praktische werkwijze 
zie onze website. 

Lees hier wat een Studiekeuze bootcamp® jongeren oplevert 

Wij zijn ook te vinden in de Studiekeuze E-zine 

 

https://studiekeuzebootcamp.nl/onze-studiekeuze-adviseurs/
https://studiekeuzebootcamp.nl/werkwijze/
https://studiekeuzebootcamp.nl/wp-content/uploads/public/Studiekeuze_Bootcamp_infographic_uitkomsten.pdf
https://uitgeverij-aan-de-slag.foleon.com/aan-de-slag/studiekeuze-ezine-brabant-limburg-zeeland#!/zuid

