
Open dagen hbo en universiteiten voorjaar 2023

instelling niveau link open dag

Aeres Hogeschool HBO ● 10 februari open dag Dronten
● 3 februari open dag Almere
● 27 januari open dag Wageningen

ArtEZ HBO ● diverse data meelopen, open studiodagen open dag
Arnhem

● 9 maart open dag Masterstudies Zwolle
● 28 januari open dag Enschede

Avans HBO ● 17, 18 en 19 januari van 19-21 uur: online open avond
(voltijd/duaal)

● open dag 28 januari open dag Breda, Den Bosch & Tilburg
van 10-15 uur

● 13 en 15 maart: online open avond (deeltijd)

Breda university of applied
sciences

HBO ● 19 januari online open dag
● 4 februari van 10-15 uur open dag
● overzicht alle oriëntaties mogelijkheden

Christelijke Hogeschool Ede HBO ● 11 februari van 10-15 uur: open dag (voltijd)
● 29 maart en 7 juni: open avond (voltijd)
● 15 maart open avond (deeltijd)

De Haagse Hogeschool HBO ● 4 februari: open dag Den Haag, Delft & Zoetermeer

Fontys HBO ● 21 januari: open dag

HAN HBO ● 14 januari: open dag Nijmegen (voltijd)
● 8 maart: open avond (deeltijd)
● 21 januari: open dag Arnhem (voltijd)

Hanze Hogeschool
Groningen

HBO ● 11 februari van 10-16 uur: open dag

https://www.aereshogeschool.nl/
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/230210-open-dag-drontenen-dagen-en-voorlichting/230210-open-dag-dronten
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/230203-open-dag-almere
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/230127-open-dag-wageningen
https://www.artez.nl/
https://www.artez.nl/agenda?event_day_type_nl%5B0%5D=open_day&event_filter_location_nl%5B0%5D=Arnhem
https://www.artez.nl/agenda?event_day_type_nl%5B0%5D=open_day&event_filter_location_nl%5B0%5D=Arnhem
https://www.artez.nl/agenda?event_day_type_nl%5B0%5D=open_day&event_filter_location_nl%5B0%5D=Zwolle
https://www.artez.nl/agenda?event_day_type_nl%5B0%5D=open_day&event_filter_location_nl%5B0%5D=Enschede
https://www.avans.nl/
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen/2022-2023/online-open-avonden-voltijd-duaal-18-19-en-20-oktober-2022-10-20-5120
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen/2022-2023/open-dag-voltijd-duaal-5-november-2022-11-05-5139
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen/2022-2023/online-open-avond-deeltijd-30-november-2022-11-30-5140
https://www.buas.nl/
https://www.buas.nl/
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/online-open-dag
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/open-dagen-en-avonden
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken
https://www.che.nl/
https://www.che.nl/open-dagen-voltijdopleidingen
https://www.che.nl/open-dagen-voltijd
https://www.che.nl/evenementen/open-avond-deeltijd-opleidingen
https://www.dehaagsehogeschool.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/open-dag
https://fontys.nl/Home.htm
https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm
https://www.han.nl/
https://www.han.nl/evenementen/open-dag/
https://www.han.nl/evenementen/open-avond/
https://www.han.nl/evenementen/open-dag/
https://www.hanze.nl/nld
https://www.hanze.nl/nld
https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/ik-twijfel/open-dagen-en-voorlichtingen/open-dag/algemeen/open-dag-voltijd-bachelor-associate-degree-opleidingen


HAS hogeschool HBO
● online studiemarkt
● 4 februari en 22 maart Den Bosch: open dag
● 11 februari en 23 maart Venlo: open dag

HKU HBO ● jan t/m mei: diverse infosessies per studierichting
● dec t/m mei: meeloopdagen per studierichting

Hogere Hotelschool HBO ● 7 december, 15 en 22 februari, 1, 15 en 22, 29 maart en 5
april Den Haag en Amsterdam open dag

● Maastricht april open dag, exacte datum nog niet bekend
zie Zuyd Hogeschool

● Stenden Leeuwarden meerdere data van oktober t/m mei:
open dagen

Hogeschool Inholland HBO ● 7 december: online & fysieke open avond (vol- & deeltijd)
● 4 februari open dag
● 29 maart: open avond

Hogeschool Leiden HBO ● 4 februari en 1 april open dag
● 1 februari, 29 maart en 9 mei: open avond

Hogeschool Rotterdam HBO ● 11 februari: open dag

Hogeschool Utrecht HBO ● 16 t/m 20 januari: online events
● 8 t/m 17 februari : online opleidingspresentaties
● 30 januari t/m 7 februari: online open avonden (deeltijd)
● 18 maart en 1 april: open dag (voltijd)

Hogeschool van
Amsterdam

HBO ● 10 december: open dag

HZ university of applied
sciences

HBO ● 4 februari: open dag

NHL Stenden HBO ● 4 februari: open dag Leeuwarden, Emmen, Groningen &
Meppel

● 30 maart Emmen, Groningen, Leeuwarden open avond

Saxion HBO ● 25 januari: online open dagen
● 27 januari Apeldoorn open dag

28 januari Deventer en Enschede open dag

Hogeschool van Hall
Larenstein

HBO ● 4 februari: open dag Leeuwarden
● 28 januari: open dag Velp

https://www.hashogeschool.nl/
https://www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/online-studiemarkt
https://www.has.nl/meer-has/evenementen/open-dag-den-bosch-4-februari-2023/ts?
https://www.has.nl/meer-has/evenementen/open-dag-venlo-11-februari-2023/
https://www.hku.nl/
https://www.hku.nl/agenda?Zoeken=&contenttype=2&datum=&interesses=&typeevenement=74
https://www.hku.nl/agenda?Zoeken=&contenttype=2&datum=&interesses=&typeevenement=73
https://www.hotelschool.nl/meet-us/open-day/
https://www.hotelschoolmaastricht.nl/bachelor-hotelmanagement/opendagen
https://www.nhlstenden.com/evenementen/open-dag-hotel-management-school
https://www.inholland.nl/
https://www.inholland.nl/opendag/
https://www.inholland.nl/opendag/
https://www.inholland.nl/opendag/
https://www.hsleiden.nl/
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/hulp-bij-studiekeuze/open-dag/
https://www.hu.nl/
https://www.hu.nl/open-dag
https://www.hu.nl/open-dag
https://www.hu.nl/open-avond
https://www.hu.nl/open-dag
https://www.hva.nl/
https://www.hva.nl/
https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/open-dagen/open-dag.html
https://hz.nl/
https://hz.nl/
https://hz.nl/studeren/voltijd-studeren/kennismaken
https://www.nhlstenden.com/
https://www.nhlstenden.com/evenementen/open-dagen
https://www.nhlstenden.com/evenementen/open-dagen
https://www.saxion.nl/
https://www.saxion.nl/studeren-bij/opleiding-kiezen/open-dagen
https://www.saxion.nl/studeren-bij/opleiding-kiezen/open-dagen
https://www.saxion.nl/studeren-bij/opleiding-kiezen/open-dagen
https://www.hvhl.nl/
https://www.hvhl.nl/
https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Open+dagen
https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Open+dagen


Windesheim HBO ● 24 januari online open avond (voltijd)
● 27 januari: open dag Zwolle
● 28 januari open dag Almere
● 18 januari Zwolle & 19 januari Almere: online open avond

(deeltijd)

Zuyd hogeschool HBO ● 31 januari: open avond Heerlen, Maastricht & Sittard
● meerdere data open dagen Hotel Management School

Maastricht University WO ● 11 februari: Bachelor open dag

Erasmus University
Rotterdam

WO ● 11 februari Bachelor open dag

Radboud University WO ● 6 t/m 9 februari online oriëntatieweek
● 4 & 5 november: open dag

Rijksuniversiteit Groningen WO ● 25 maart: bachelor open dag

Tilburg University WO ● 7 december: Campus Experience
● 7, 8 & 9 februari: online oriëntatiedagen
● 4 maart: Bachelor open dag

TU Delft WO ● iedere vrijdag 15.00 uur: Campus tours
● 16 en 17 maart open campus dag

TU Eindhoven WO ● 11 februari Bachelor open dag
● 14 november t/m 19 december: Bachelor Experience Days

Universiteit Leiden WO ● 25 februari: Bachelor open dag

Universiteit Twente WO ● 31 maart en 1 april: open dagen

Universiteit Utrecht WO ● 10 maart online en 11 maart Bachelor open dagen

Universiteit van
Amsterdam

WO ● 18 t/m 25 maart: online Bachelor Week
● 24 maart open campusdag

https://www.windesheim.nl/
https://www.windesheim.nl/jongeren/open-dag
https://www.windesheim.nl/jongeren/open-dag
https://www.windesheim.nl/jongeren/open-dag
https://www.windesheim.nl/professionals/open-avond-studeren-in-deeltijd
https://www.zuyd.nl/
https://www.zuyd.nl/opendagen
https://www.hotelschoolmaastricht.nl/bachelor-hotelmanagement/opendagen
https://www.maastrichtuniversity.nl/
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/bachelor-open-dag
https://www.eur.nl/
https://www.eur.nl/
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/bachelor-open-dag
https://www.ru.nl/
https://www.ru.nl/over-ons/agenda/online-orientatieweek
https://www.ru.nl/over-ons/agenda/bachelor-open-dag
https://www.rug.nl/
https://www.rug.nl/education/bachelor/bachelors-open-day
https://www.tilburguniversity.edu/nl
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/campus-experience
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/online-orientatiedagen
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/open-dag
https://www.tudelft.nl/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/voorlichting-bachelor/bsc-campustours
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/voorlichting-bachelor/bsc-online-open-dagen
https://www.tue.nl/en/
https://www.tue.nl/en/education/mystarttue/bachelor-open-days/
https://www.tue.nl/en/education/mystarttue/bachelor-experience-days/
https://www.universiteitleiden.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/agenda/extra/2023/02/bachelor-open-dag-25-februari-2023
https://www.utwente.nl/
https://www.utwente.nl/onderwijs/studiekeuzekalender/bachelor-open-dagen/
https://www.uu.nl/
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kennismaken/bachelor-open-dagen
https://www.uva.nl/
https://www.uva.nl/
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-bachelorweek/uva-bachelorweek.html
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-bachelorweek/uva-bachelorweek.html


Vrije Universiteit van
Amsterdam

WO ● 11 maart VU Bachelordag

Wageningen University &
Research

WO ● 2 maart: online Bachelor open dag
● 18 maart Bachelor open dag

https://www.vu.nl/nl/
https://www.vu.nl/nl/
https://vu.nl/nl/onderwijs/meer-over/vu-bachelordag
https://www.wur.nl/
https://www.wur.nl/
https://www.wur.nl/nl/agenda/open-dagen-en-meeloopdagen.htm
https://www.wur.nl/nl/agenda/open-dagen-en-meeloopdagen.htm

