
 

Stein, 9 mei 2019 
 
 
Betreft: Workshops en Speeddate met oud leerlingen van Groenewald 
 
 
Beste ouders / verzorgers en leerlingen van vwo 5,  
 
Als je in 5 vwo zit, lijkt studeren nog ver weg. Misschien weet je al heel goed  
wat je later wilt worden, maar misschien ook niet. De afgelopen tijd ben je  
als het goed is bezig geweest met het verdiepen in je toekomstige studie- 
richting, je droomberoep en je eigen mogelijkheden.  
Daar helpen wij je graag bij! 
 
Op vrijdag 24 mei organiseren komen oud leerlingen naar Groenewald toe  
voor een ‘Speeddate’. Deze studenten komen vertellen over hun ervaringen  
op de Universiteit, Hogeschool of een tussenjaar. Ze vertellen onder andere  
over wat je kunt verwachten op een opleiding in het hoger onderwijs, de  
verschillen tussen de middelbare school en het HO, over de opleiding en over  
hun eigen keuzeproces.   
 
Speeddate 
De ‘Speeddate’ met studenten (oud leerlingen van Groenewald) is onderdeel van het traject 
loopbaanbegeleiding en is voor alle leerlingen verplicht om aan deel te nemen. Groenewald 
vindt het erg belangrijk dat leerlingen tijdig bezig zijn met hun studiekeuze.  
 
Van 17.00 – 18.00 gaan jullie speeddaten en gaan jullie in drie rondes met onze oud 
leerlingen in gesprek over studeren in het hoger onderwijs en over de opleidingen die zij op 
dit moment doen. Jullie gaan speeddaten met studenten van jullie favoriete 
sectoren/opleidingen. Om dit mogelijk te kunnen maken, moet jullie deze opleidingen 
vooraf opgeven op het bijgevoegde formulier. 
 
Voorbereiding: 
Verder verwachten we dat je per tafel 3 vragen voorbereidt die je wilt stellen aan onze oud 
leerlingen. 
 
En achteraf maak je een reflectieverslag over deze speeddate en je eigen bevindingen. 
 
Nog even praktisch: 
Wat: ‘Speeddate’ met studenten van Universiteit Maastricht  
Voor wie: leerlingen VWO 5 
Wanneer: vrijdag 24 mei 2019 
Waar: Groenewald, Stein in de aula 
Tijdstip: 17.00 -18.00 
 
We hopen er samen met jullie een leerzame middag van te maken. 

Met vriendelijke groet, 

Michelle Stappers 
Schooldecaan havo en vwo 



 

Speeddate 
 
 

Naam: 

 
Klas: 
 
Instructie: Geef je top 5 door! Nummer de opleidingen van 1 tot en met 5, waarbij 1 de 
sector is waar je de meeste voorkeur voor hebt en 5 de sector waar je (van deze 5) de 
minste voorkeur voor hebt. 
 

Opleidingen Voorkeur 

Biomedische wetenschappen  

Tussenjaar  

Speco – sportcommunicatie  

Industrial design  

Rechtsgeleerdheid  

Sociale geografie, planologie en milieu  

Electrical engineering  

Handelswetenschappen  

Pedagogische wetenschappen  

Psychologie  

Econometrie  

Fiscale economie  

Technische wiskunde  

Economie en bedrijfseconomie  

Werktuigbouwkunde  

Medische wetenschappen en technologie  

Arts & Culture  

Communicatiewetenschappen  

Biologie  

Geneeskunde  

International Business  

Engels  

Recht en economie  

Technische bedrijfskunde  

Maastricht Science programme  

Chemische technologie  

Kunstmatige intelligentie  

Automotive  

Facility management  

Criminologie  

Pabo  

Sportkunde  

European public health  

 
 
 


