
 
 
 
 
 
 
Brief: oriëntatie op studiekeuze 2020-2021 
 
Stein, 24 september 2020 
 
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals veel dingen zal ook de oriëntatie op de studiekeuze er dit jaar anders uit zien dan we 
gewend zijn. Sommige voorlichtingsactiviteiten gaan niet door, er ontstaan ‘nieuwe’ 
voorlichtingsactiviteiten, heel veel activiteiten zijn online en er zijn fysieke 
voorlichtingsactiviteiten in kleinere groepen. 
 
Wat gaat er niet door? 

- De voorlichtingsavond voor opleidingen in het hoger onderwijs op Groenewald. 
- De studiekeuzebeurs in Eindhoven. 
- Open dagen op locatie. 

 
Maastricht University, TU Eindhoven en de Radboud Universiteit zijn er al uit dat ze in ieder 
geval tot en met december vooral online activiteiten zullen aanbieden. Zo zullen er online 
open dagen plaatsvinden, gaat proefstuderen (veelal) online en kan er digitaal van alles 
bekeken worden van bijvoorbeeld eerdere open dagen of presentaties van opleidingen/ 
universiteiten/faculteiten. 
 
Hogescholen Zuyd en Fontys bieden geen grote massale evenementen aan, dus de centrale 
open dag gaat online door. Ze willen wel hun deuren open stellen voor toekomstig studenten, 
dus ze gaan wel voorlichtingen op een van hun locaties aanbieden in kleinere groepen. 
 
Advies: hou zo veel mogelijk de website van desbetreffende hogeschool of universiteit in de 
gaten over welke voorlichtingsactiviteiten of digitale presentaties zij aanbieden.  
 
Het is echt super jammer dat leerlingen zo weinig of misschien wel niet op bezoek kunnen bij 
hun toekomstige scholen. Misschien kennen jullie zelf mensen die al een opleiding van je 
interesse volgen en kun je hem/haar persoonlijk vragen naar hun ervaring op die school / in 
die stad? 
 
Op de volgende pagina’s heb ik een opsomming gemaakt van de activiteiten waaraan je kunt 

deelnemen ten aanzien van oriëntatie op de vervolgopleiding. 

Veel plezier met de oriëntatie op je vervolgopleiding. 

Met vriendelijke groet, 

 

Michelle Koolen-Stappers 

Decaan havo en vwo  



Wat kun je wel doen? 
 
Virtual Open day – Maastricht University 
https://vod.maastrichtuniversity.nl/  
 
1 oktober 2020 19.30 
Webinar DUO Studiefinanciering 
https://channel.royalcast.com/duo/#!/duo/20201001_1  
 
6 oktober 2020  
Studiekeuze event Zuyd 
https://www.zuyd.nl/opendagen/studiekeuze-event  
 
10 oktober 2020 
Bachelor Open dag TU Eindhoven 
https://www.tue.nl/en/education/mystarttue/bachelor-open-days/  
 
26 oktober 2020 
Webinar voor ouders door Fontys 
“Hoe help je je kind bij het kiezen van een studie?” 
https://fontys.nl/Studeren/Studie-kiezen/Hulp-bij-
studiekeuze/Agenda.htm?utm_source=Fontys+Hogescholen&utm_campaign=a6897ec4e2-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_14_08_33&utm_medium=email&utm_term=0_be228b346e-
a6897ec4e2-118395803  
 
31 oktober 2020 
Bachelor Open dag Maastricht University 
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/bachelor-open-dag-31-oktober-2020  
 
Bachelor Open dag Tilburg University  
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/open-dag 
 
6 en 7 november 2020 
Bachelor Open dag Radboud Universiteit 
www.ru.nl/studievoorlichting   
  
14, 21 en 28 november 2020 
Open dagen Zuyd Hogeschool 
https://www.zuyd.nl/opendagen 
 
14 en 15 november 2020 
Kom kennis maken met Fontys (voor leerlingen die nog niet weten welke studie ze willen 
kiezen.) 
https://fontys.nl/Studeren/Studie-kiezen/Hulp-bij-
studiekeuze/Agenda.htm?utm_source=Fontys+Hogescholen&utm_campaign=a6897ec4e2-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_14_08_33&utm_medium=email&utm_term=0_be228b346e-
a6897ec4e2-118395803  
 
16 t/m 20 november 2020 
Online voorlichtingsweek Fontys 
https://fontys.nl/Studeren/Studie-kiezen/Hulp-bij-
studiekeuze/Agenda.htm?utm_source=Fontys+Hogescholen&utm_campaign=a6897ec4e2-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_14_08_33&utm_medium=email&utm_term=0_be228b346e-
a6897ec4e2-118395803 
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Voorjaar 2021 
Informatieavond voor ouders 
Maastricht University 
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-
agenda/voorlichtingsactiviteiten/informatieavond-voor-ouders  
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