Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen in
4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo

Zaandam, 28 oktober 2020
Betreft: online open dagen en hulp bij het maken van loopbaankeuzes
Geachte ouders/verzorgers,
We willen u via deze brief informeren over de geplande open dagen van hogescholen en
universiteiten. Alle hogescholen en universiteiten hebben aangegeven dit schooljaar alleen
nog maar online oriënterende activiteiten te organiseren. De open dagen vinden dus ook
online plaats, vooraf aanmelden hiervoor blijft nodig.
Naast de data van de open dagen geven we nog een aantal tips hoe uw kind zich op een zo
goed mogelijke manier kan oriënteren op de vervolgkeuze.
Online open dagen
HBO
26 oktober tot 19 december : Hogeschool Utrecht
31 oktober 2020
: Inholland
7 november 2020
: Hogeschool van Amsterdam
7 november 2020
: Haagse Hogeschool in Delft
28 november 2020
: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Data verschillen per academie: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
WO
30 en 31 oktober 2020
30 en 31 oktober 2020
2 t/m 15 november 2020
14 november 2020
14 november 2020
20 en 21 november 2020

: Vrije Universiteit
: Universiteit Leiden
: Universiteit van Amsterdam
: Wageningen Universiteit
: Erasmus Universiteit Rotterdam
: Universiteit Utrecht

Dit is een selectie van alle hogescholen en universiteit o.b.v. de uitstroom van onze leerlingen,
uiteraard zijn er nog andere hogescholen en universiteiten die ook online open dagen hebben.

Wat kun je doen als je vanwege virusmaatregelen een hogeschool of universiteit niet kunt
bezoeken?
1. Lees veel. Er staat heel veel informatie over studies, universiteiten en hogescholen
op het internet en praat er thuis, met je ouders, broers, zussen, vrienden, en op
school met klasgenoten en docenten over, dat je op zoek bent naar een bij jou
passende studie of opleiding. Je brengt elkaar vast op ideeën.

2. Veel opleidingen bieden naast de open dagen ook andere online activiteiten aan. Ga
daarvoor naar de sites van de universiteiten en hogescholen en zoek die online op.
Kijk bijvoorbeeld of je online kunt proefstuderen of een meeloopdag kunt aanvragen.
3. Kijk ook op onze site: https://www.zaanlands.nl/leerlingen-1/decanaat/. Hier vind je
actuele en nuttige informatie zoals het overzicht van (bijna) alle hbo- en woopleidingen, een webinar van DUO over studiefinanciering en een link voor hulp bij
studiekeuze van de HvA.
4. Probeer studenten te spreken. Zoek in je eigen omgeving studenten die al studeren
aan een opleiding die je leuk lijkt. Ook kun je studenten spreken via
www.vraaghetdestudent.nl, www.studievisie.nl of via Instagram:
instagram@studiekeuze_stress.
5. Kom je niet verder? Vraag je mentor of decaan om hulp.
Vooraf niet goed genoeg oriënteren d.m.v. aansluitingsactiviteiten is een belangrijke oorzaak
van de uitval in het eerste studiejaar. Als je hiermee actief aan de slag gaat, vergroot je de
kans dat je op een plek uitkomt die bij je past.
Daarnaast geeft het maken van een bewuste studiekeuze leerlingen een doel en motivatie
om hun verdere studieloopbaan hier op school met goed gevolg af te sluiten.
Ouders spelen vaak een belangrijke rol in het keuzeproces; daarom is het niet onverstandig
om samen met uw kind de online open dag(en) te bezoeken, zodat u later samen de
informatie kunt nabespreken.
Voor eventuele vragen kunt u altijd contact met ondergetekenden opnemen. We zijn op
school het beste bereikbaar per mail maar het kan ook telefonisch.
Met vriendelijke groet,

Emiel van Eijkeren
Decaan havo
e.vaneijkeren@zaanlands.nl
Tel. 075 6170055

Arianne Vlaming
Decaan vwo
a.vlaming@zaanlands.nl
Tel. 075 6170055

