Online oriënteren mbo, hbo en universiteit
ROC’s / AOC’s / MBO
ROC/AOC

Informatie

Data (online) Open Dagen

Aventus (Apeldoorn /
Deventer / Zutphen)

•
•
•

Studiekeuzeadviesgesprek, mail naar
studiekeuzeadvies@aventus.nl
Filmpjes van opleidingen op Youtube
Aventus Live: Tijdens de online Open Dagen zijn er live
streams uitgezonden van verschillende
opleidingsrichtingen. Deze kun je nog steeds bekijken

Online festival – 9 t/m 13
november. Meer informatie
volgt t.z.t.

Deltion (Zwolle)

•
•

Filmpjes van opleidingen via Youtube
Een virtuele tour over de Campus van Deltion

Open Avond op vrijdag 13
november 2020 (16.00 tot
20.30 uur)

Rijn IJssel (Arnhem)

•

Filmpjes van opleidingen via Youtube

Online Open Dag op vrijdag
20 november 2020
Open dag
laboratoriumopleidingen
zaterdag 14 november 2020

Landstede (o.a. in
Zwolle / Harderwijk)

•
•
•

Open Dag op donderdag 5
november 2020 (16.30 tot
20.30 uur)

•

Webinars
Vragen over opleidingen stellen
Studiekeuzeadviesgesprek aanvragen via
studiekeuze@landstede.nl
Filmpjes van opleidingen en locaties via Youtube

Cibap (Zwolle)

•
•
•
•

Online voorlichtingsgesprek
Online voorlichtingsfilmpjes
Instagram
Filmpjes van opleidingen en de school via Youtube

Open Dagen op 29 en 30
januari 2021

ROC A12 (Ede)

•

Filmpjes van opleidingen en de school via Youtube van
de VEVA-opleiding en de opleidingen van het Astrum
College (onderdeel van ROC A12 in Ede)

Open Dag op vrijdag 27
november 2020

Zone College (o.a. in
Deventer / Zwolle)

•

Filmpjes van opleidingen en de school via Youtube

Open Dag op vrijdag 27
november 2020 (15.00 tot
21.00 uur)

Helicon (o.a. in Velp)

•
•
•

Online kennis maken (tot 1 juni)
Whatsapp
Filmpjes van opleidingen en de school via Youtube

Nog geen data bekend

Hogescholen / HBO
Hogeschool

Informatie

Data (online) Open Dagen

Saxion (Deventer /
Apeldoorn /
Enschede)

•
•
•
•

Opleidingsvideo’s en livestreams van de Open Dagen
Vragen stellen aan studenten via IntoSaxion
Bekijk filmpjes van IntoSaxion op Youtube
Branchefilmpjes: Welke branche past bij jou?

Nog geen data bekend

Hogeschool van
Arnhem Nijmegen

•
•
•

Overzicht van oriëntatietools
Via Youtube filmpjes van opleidingen
Van 1 oktober tot 14 november 2020 Online
Studiekeuze-evenement Zoek het uit!

Open Dag op zaterdag 14
november 2020 (Nijmegen) en
zaterdag 21 november 2020
(Arnhem)

Windesheim
(Zwolle/Almere)

•
•
•

Opleidingsvideo’s en livestreams van de Open dagen
Allerlei mogelijkheden om je online te oriënteren
Op het Youtube kanaal vind je filmpjes over opleidingen
en neem een kijkje op de campus

Online Starten met je
studiekeuze 27 oktober

Artez (Arnhem /
Enschede / Zwolle)

•
•

Tips voor het kiezen van een studie
Informatie over opleidingen via Youtube

Hogeschool van
Utrecht

•

Via Youtube filmpjes van opleidingen

Christelijke
Hogeschool Ede

•
•

Webinars van opleidingen
Online Meet & Greet met studenten

Aeres Hogeschool
(o.a.Wageningen)

•
•

Voorlichtingspagina
Via Youtube informatie over opleidingen

Open Dagen op 7 november
(Arnhem), 14 november
(Zwolle) en 21 november
(Enschede)
Tussen 26 oktober en 28
november 2020 online Open
Dagen en proefstudeerdagen
- Open Dag op zaterdag 7
november 2020
- Online proefstuderen op
dinsdag 17 november om
15.30u
Nog geen data bekend

Van Hall Larenstein
(o.a. Velp)

•
•

Online meeloopdagen (Aanmelden via site)
Va Youtube informatie over opleidingen

Online Open Dag op zaterdag
7 november 2020

Breda University of
applied sciences

•

Webinar volgen (vanaf oktober)of neem een kijkje op de
campus
Vraag een student
Via Youtube informatie over opleidingen

Nog geen data bekend

•
•

Online open dagen
2 – 6 november 2020
25 – 29 januari 2021
12 – 16 april 2021

Hogeschool van
Amsterdam

•
•

Overzicht met studiekeuze-activiteiten
Via Youtube informatie over studiekeuze, opleidingen en
studeren aan de HvA

Online Open Dag op zaterdag
7 november 2020

HanzeHogeschool
Groningen

•
•

Studiekeuze-advies
Informatie over opleidingen via Youtube

Online Open Dag op zaterdag
14 november 2020 (10.00 tot
16.00 uur)

•

Tips voor het kiezen van een studie

•

Informatie over de Pabo-opleiding

Open Dag op zaterdag 28
november 2020
Online Open Avond op
woensdag 7 oktober 2020

Via de links kom je eerst bij een aanmeldscherm, als je dan klikt
op annuleren, kom je bij de juiste pagina)

Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht
Katholieke Pabo
Zwolle

N.B. Er zijn natuurlijk nog meer hogescholen, maar dit is een selectie van hogescholen waar veel van onze leerlingen naar toe gaan.

Universiteiten / WO
Universiteit

Informatie

Data (online) Open Dagen

Radboud Universiteit
Nijmegen

• Studiekeuzevoorlichting
• Hulp bij studiekeuze
• Via Youtube informatie over opleidingen

Online Open Dagen op vrijdag
6 en zaterdag 7 november
2020

TU Twente
(Enschede)

• Skype met studenten
• Via Youtube vertellen studenten over hun opleiding

Universiteit van
Utrecht

• Online meeloopdag
• Chat met studenten
• Via Youtube informatie over studeren in Utrecht, universiteit en
opleidingen

(Online?) Open Dagen op
vrijdag 13 en zaterdag 14
november 2020
Online Open Dagen op vrijdag
20 en zaterdag 21 november
2020

Rijksuniversiteit
Groningen

• Overzicht van oriëntatieactiviteiten
• Via Youtube informatie over opleidingen en studeren in
Groningen

Online Bachelor Week van 2
tot en met 6 november 2020

Erasmus Universiteit
Rotterdam

• Online meeloopdagen
• Chat met studenten (links via de opleidinginformatie)

(Online?) Open Dag op
zaterdag 17 oktober 2020

Vrije Universiteit
Amsterdam

• Studie-inspirator (ontdek welke studie bij je past)
• Alvast aanmelden voor Proefstuderen / meelopen
• Neem een virtueel kijkje op de campus
• Via Youtube informatie over opleidingen

Online Open Dagen op vrijdag
30 en zaterdag 31 oktober
2020

Universiteit van
Amsterdam

• Webinars van verschillende opleidingen bekijken
• Studiekeuze Kick-off
• Alvast aanmelden voor Online proefstuderen
• Via Youtube informatie over opleidingen

Open Dag op zaterdag 7
november 2020

Universiteit Leiden

• Chat met een bachelorstudent
• Virtual Tours over de campus van Leiden en Den Haag
• Online proefstuderen
• Informatie over opleidingen en studentleven via Youtube

Online Open Dagen op vrijdag
30 en zaterdag 31 oktober
2020
Online Webinarweek van 23
tot en met 27 november 2020

TU Delft

• Online proefstuderen en alvast aanmelden voor meeloopdagen
• Meedoen aan een Campustour
• Via Youtube filmpjes over de opleidingen en de campus
• Chat met een student

Open Dag in oktober 2020
(precieze datum nnb)

TU Eindhoven

• Via Youtube vlogs van studenten
• Webinars van opleidingen

Online Open Dag op zaterdag
10 oktober 2020

Maastricht
University

• Virtuele Open Dag via Youtube
• Online meeloopdagen
• Heel veel filmpjes voor aankomende studenten via Youtube

Open Dag op zaterdag 31
oktober 2020

Tilburg University

• Online informatiedagen terugkijken
• Neem een virtueel kijkje op de campus
• Mailen met studenten

Online Open Dag op zaterdag
31 oktober 2020

Universiteit
Wageningen

• Terugkijken van de Online bachelor Open Dag
• Online proefstuderen en Online meeloopdagen
• Vragen stellen aan studiekeuzecoaches

Nog geen data bekend

Overige online oriëntatiemogelijkheden:
• Op Instagram is het 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 Studiedirect kun je terecht om vragen te stellen aan studenten over studeren of over opleidingen.
• Op de website van Universiteit van Nederland geven Nederlandse topwetenschappers gratis colleges. Je kunt zoeken

op onderwerp, studierichting, universiteit, ed. Niet per se bedoeld om je online te oriënteren op studies, maar het kan
wel handig zijn om te kijken of de onderwerpen van een studie je interesseren.

• Denk je erover om na havo of vwo een tussenjaar te nemen? Op de website van het Tussenjaar-Kenniscentrum kun je

terecht voor informatie en advies. Op maandag 14 december 2020 vindt er een online Tussenjaarbeurs plaats.

• Studiekeuzelab Voorlichtingsweek. Een week lang iedere dag diverse interactieve en informatieve online voorlichtingen

in samenwerking met ruim 40 onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties. Maar ook met ruimte voor individuele
studiekeuze coaching. Aanmelden is mogelijk op voorlichtingsweek.nl

• Webinar DUO op donderdag 1 oktober om 19.30uur gericht op de studiefinancieringsregels voor HBO en WO. T.z.t.

ontvang je meer informatie, maar zet hem nu vast in je agenda.

Algemene websites met informatie over het kiezen van een studie:
•

Voor het mbo: KiesMbo, veel informatie over de inhoud van mbo-opleidingen, filmpjes van opleidingen en
tevredenheid van studenten.

•

Voor het hoger onderwijs (hbo en wo): hbo- en wo-opleidingen ontdekken en vergelijken, informatie over numerus
fixus, gaan studeren, enz. via Studiekeuze123

