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NIEUW: STUDIEKEUZE BOEK

Het boek voor elke middelbare scholier die een

studie gaat kiezen. Of je nu naar het mbo, hbo of

de universiteit wilt.

Meld je aan en maak kans op een gratis Studiekeuze Boek.

Stuur een e-mail naar: uitgeverijaandeslag@gmail.com

Studiekeuze Boek: bij je 

studiekeuze draait het

om jou. 

Frank Meijer (uitgever

van deze Studiekeuze-

krant en Studiekeuze

eZine) schrijft het boek.



LERAAR 
BASIS ONDERWIJS.

Kijk op avans.nl voor meer informatie 
over de opleiding en onze open dagen.

IN HET ONDERWIJS IS 
GEEN DAG HETZELFDE.

Kan jij goed leiding geven aan een groep kinderen? Zet jouw talenten in om het 
verschil te maken in het leven van kinderen!  
Kom naar onze open dag, praat met docenten en studenten en kom alles te 
weten over , leiding geven, wereldstad , het HIJ-traject, 
doorgroeimogelijkheden in het onderwijs en studeren op de pabo.

WERK VOOR LEERKRACHTEN 
IN ROTTERDAM!

IS HET   
3 jaar Thomas More Hogeschool => Leerkracht Basisonderwijs 
+ 2 jaar  => je onderwijsmaster

> Zaterdag 11 februari (10.00-12.30)
> Zaterdag 8 april (10.00-12.30)
Meld je aan op: WWW.THOMASMOREHS.NL

WORD LERAAR en haal het beste uit jouw 
toekomstige leerlingen. Kom een dagje proeven op 
DE HAAGSE PABO en laat je alles vertellen over 
jouw mogelijkheden.

BEN JIJ HUN 
HELD?

Meer informatie? 
 dehaagsehogeschool.nl

PROEFSTUDEREN
9 & 10 maart 2017 
09.00 – 16:00 uur  
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Wilt u extra exemplaren van De SKK 

nabestellen? Stuur een email naar: 

uitgeverijaandeslag@gmail.com
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Go Pabo special

Alkmaar
■ 11 februari, Inholland
■ 29 maart, Inholland (proef studeren)

Almere
■ 11 februari, Hogeschool Windesheim 

Flevoland (proef studeren)
■ 25 maart, Aeres (groene studies)

Amstelveen
■ 11 februari, Inholland
■ 29 maart, Inholland

Amsterdam
■ 11 februari, Inholland
■ 6 maart, AHK
■ 25 maart, HvA
■ 29 maart, Inholland

Amersfoort
■ 11 maart, Hogeschool Utrecht

Apeldoorn
■ 15 maart, Saxion

Arnhem
■ 15 februari, HAN (deeltijd)
■ 18 maart, HAN (voltijd)
■ 25 maart, HAN

Assen
■ 11 februari, Stenden Hogeschool

Bergen op Zoom
■ 16 februari, Fontys

Breda
■ 9 februari, Avans Hogeschool
■ 11 maart, NHTV
■ 22 maart, Avans

Delft
■ 11 februari, Inholland
■ 29 maart, Inholland

Den Bosch
■ 22 februari, Avans
■ 14 maart, Avans
■ 15 maart, HAS Hogeschool
■ 18 maart, Fontys
■ 22 maart, Avans

Den Haag
■ 11 februari, Inholland (proef studeren)
■ 29 maart, Inholland

Deventer
■ 29 maart, Saxion

Diemen
■ 11 februari, Inholland
■ 29 maart, Inholland

Dordrecht
■ 11 februari, Inholland
■ 29 maart, Inholland

Dronten
■ 10 februari, Aeres (groene studies)
■ 18 maart, Dronten

Eindhoven
■ 9 februari, Fontys
■ 18 maart, Fontys

Emmen
■ 11 februari, Stenden Hogeschool

Enschede
■ 22 maart, Saxion

Groningen
■ 11 februari, Stenden Hogeschool
■ 4 maart, Hanzehogeschool Groningen

Haarlem
■ 11 februari, Inholland
■ 29 maart, Inholland

Open dagen hbo januari en februari 2017

Open Dagen hbo februari en maart 2017

Dit is geen compleet overzicht van de open dagen. Check de 

website van de hogeschool voor meer voorlichtingsmogelijkheden.

Heerlen
■ 18 maart, Zuyd Hogeschool

Hengelo
■ 11 maart, Hogeschool Tio

Leeuwarden
■ 10 en 11 februari, Stenden
■ 11 februari, NHL Hogeschool
■ 13 maart, Stenden
■ 15 maart, NHL (voor ouders)
■ 17 maart, Stenden

Leiden
■ 11 februari, Hogeschool Leiden
■ 25 maart, HS Leiden

Maastricht
■ 11 februari, Zuyd Hogeschool (Toneelaca-

demie)
■ 25 maart, Zuyd Hogeschool

Meppel
■ 11 februari, Stenden Hogeschool

Nijmegen
■ 15 februari, HAN (deeltijd)
■ 16 februari, Fontys
■ 16 maart, Fontys
■ 18 maart, HAN (voltijd)

Rotterdam
■ 11 februari, Hogeschool Rotterdam
■ 11 februari, Thomas More Hogeschool

■ 11 februari, Inholland
■ 16 februari, Fontys
■ 14 maart, HS Rotterdam
■ 21 maart, Fontys
■ 29 maart, Inholland

Sittard
■ 11 maart, Zuyd Hogeschool
■ 18 maart, Zuyd Hogeschool

Tilburg
■ 18 maart, Fontys
■ 22 maart, Avans

Utrecht
■ 14 februari, Hogeschool Utrecht
■ 11 maart, Hogeschool Utrecht
■ 18 maart, Fontys
■ 18 maart, HKU

Veghel
■ 18 maart, Fontys

Velp
■ 18 februari, Van Hall Larenstein

Venlo
■ 9 februari, Fontys
■ 18 maart, Fontys
■ 19 maart, HAS Hogeschool

De komende jaren komen er veel banen in het basisonderwijs bij.
Zie jij jezelf al als toekomstige meester of juf? Kom studeren bij 
HAN Pabo in Arnhem en Nijmegen! Dan ben jij degene die de talenten 
van een nieuwe generatie kinderen laat opbloeien. 

Bij HAN Pabo studeren biedt jou: 
• Een sterk gevoel van gemeenschap: de opleiding is voor en door

studenten gevormd

• Veel kennis over de grote rol van ICT in het onderwijs en

de vaardigheden om deze kennis in praktijk te brengen.   

HAN Pabo studenten oefenen hun ICT skills direct in het iXperium

• Goede internationaliseringsmogelijkheden

• Veel keuzemogelijkheden in je eigen onderwijsprogramma

• Een onderwijsprogramma dat voor 40% in de praktijk plaats

vindt en in samenwerking met het werkveld ontwikkeld is

www.han.nl/pabo

 

MEESTERS EN 
JUFFEN GEZOCHT! 
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De grootste pabo 
van Noord-Nederland
Bij Stenden kies je de pabo die het beste 
bij je past. Er zijn vijf locaties met ieder een eigen 
specialisatie: Leeuwarden, Groningen, Meppel, 
Emmen en Assen.

DAAROM STENDEN!
› De enige internationale pabo in Nederland, 

(International Teacher Education for Primary 

Schools) in Meppel.

› Keuze uit verschillende specialisaties bijvoorbeeld 

‘Meertaligheid’ en ‘Wetenschap & Technologie’.

› Academische Pabo in Groningen. 

› Je volgt een kleinschalige opleiding en krijgt veel 

persoonlijke begeleiding.

› Je staat tijdens de opleiding veel voor de klas.

www.stenden.com/opendag
Martijn Fuhler 

“ Op de Pabo leer je natuurlijk hoe 
je kennis overbrengt, maar denk 
je ook na over je rol als docent. 
En over wat je kinderen wilt 
bijbrengen. Je speelt tenslotte een 
belangrijke rol in iemands leven!” 

11
FEB

11
APR

OPEN
DAGEN

ZA 10–16u DI 18–21u

1. Goede kans op een baan
Veel meesters, juffen en docenten zijn
aardig op leeftijd. Zij gaan in de ko-
mende jaren met pensioen. Er komen
dus banen bij. De kansen op een baan
zijn gunstig vanaf 2018. Vooral in de
grote steden stijgt de vraag naar lera-
ren en leraressen voor basisscholen.

2. Afwisselende opleiding
Je leert natuurlijk hoe je moet lesge-
ven. Met vakken als onderwijskunde
en didactiek. Maar je krijgt ook les in
de vakken die je geeft op de basis-
school, zoals biologie, aardrijkskunde,
taal en geschiedenis. En er zijn ook
veel praktische vakken, zoals toneel,
handvaardigheid, tekenen en muziek.

3. Leren op de pabo is dóen
Op de pabo zit je niet de hele dag met
je neus in de boeken. Studeren op de
pabo betekent heel veel dóen. Je loopt
sowieso al vanaf het eerste jaar mini-
maal één dag stage op een basis-
school.

3 redenen om

blij te worden

van de pabo

FAQ over de Pabo
Q: Welke vooropleiding heb ik nodig
voor de pabo?

A: Voor de pabo heb je een vwo-, havo- of
mbo4-diploma nodig. Vwo is sowieso ge-
noeg. Bij mbo en havo moet je aardrijks-
kunde, geschiedenis en natuur & techniek
hebben gehad. Als dat niet zo is, moet je
een toelatingstoets doen.

Q: Ik heb een AD-diploma (Associate
Degree). Kan ik dan naar de pabo?

A: Ja dat kan, maar vaak moet je dan
eerst een toelatingstoets doen. Je mag
naar de pabo als je kan laten zien dat je

1. als je een pesthekel hebt aan kinderen.
2. als je 11 weken vakantie per jaar zonde

van je tijd vindt.
3. als je jaloers bent op mensen die zich

razendsnel ontwikkelen.
4. als je liever hebt dat elke nieuwe dag

lijkt op de vorige.
5. als er echt níets meer over is van het

kind in jezelf.

Wordt happy, blijf jong
‘Je kunt de hele dag met je passie bezig
zijn. Wat is er fijner dan dat? Ik ben al ruim
20 jaar leraar. Heb nog nooit een saaie dag
gehad.’

Jacqueline Boerefijn (58). Zij schreef het
boek ‘Gelukkig voor de klas’.

‘Het is dankbaar en mooi werk. Je wordt er
zelf ook een beter mens van. Kinderen
houden je jong.’

Ex-leraar Mark van der Werf (40)

5 redenen om géén leraar te worden

genoeg weet van aardrijkskunde, ge-
schiedenis en natuur & techniek. Je kunt
je laten bijscholen. Kijk op goedvoorbe-
reidnaardepabo.nl als je precies wilt
weten hoe het zit.

Q: Ik zit in havo-3. Wat is het slimste
vakkenpakket voor mij?

A: Zorg voor een combinatie van profiel en
vakkenpakket met aardrijkskunde en ge-
schiedenis, plus óf biologie óf natuurkunde
óf natuur, leven en technologie (NTL).
Overleg hierover met je decaan, want niet
alle havo-scholen hebben dezelfde keuze-
mogelijkheden.
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Ontmoet onze studenten en 
docenten tijdens de Open Dag 
op zaterdag 11 februari van 
10.00 tot 14.00 uur.

inholland.nl/opendag

Ontdek de Pabo van 
Hogeschool Inholland

Ben jij hun held van de toekomst?

In deze tekst lees je:
■ Jongens zijn van harte welkom op de

pabo
■ De drie grootste misverstanden over

mannen voor de klas
■ Waarom Coen overstapte van de IT naar

de klas

Waarom jongens van harte welkom zijn
op de pabo:
■ mannen vinden vaak leuker om compu-

terles te geven en kunnen het vaak
beter

■ mannen vullen beweging-onderwijs an-
ders in

■ mannen communiceren anders dan
vrouwen

Kinderen ( jongens én meisjes), ouders en professionals binnen

het onderwijs zijn het erover eens: Meer mannen voor de klas

zijn nodig. Een goede verdeling van mannen en vrouwen op de

basisschool is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

■ mannen herkennen het gedrag van jon-
gens en hebben hier meer begrip voor.
Dat geldt ook voor de manier waarop
jongens leren en zich ontwikkelen.

■ jongens voelen zich vaak meer aan-
gesproken door mannen. Mannen zijn
voor hen een inspiratiebron. Bijvoor-
beeld om later ook te kiezen voor het
onderwijs.

■ als voorbereiding op het voortgezet on-
derwijs en de maatschappij (waarbij kin-
deren met vrouwen en mannen te
maken krijgen) is het belangrijk dat zij
gewend zijn aan vrouwen én mannen
voor de klas.

■ werken in teams met vrouwen én man-
nen geeft een andere (betere) dynamiek

De drie grootste misverstanden
over mannen voor de klas
1. Dat zijn softies
Als je dat denkt, lees het volgende dan even. Aan het woord is Leraar van het Jaar Pri-
mair Onderwijs 2016, Wouter Siebers: “‘Ik nam een keer een klas over, waar ik al gauw
merkte dat één meisje totaal genegeerd werd. Niet gepest, maar er werd gewoon niet
tegen haar gesproken. Thuis heb ik daarover nagedacht, wat zou ik doen? Ik heb toen
dat meisje eerst mijn vertrouwen gegeven en gezegd: “Er is iets aan de hand en je kunt
het me vertellen”. Eerst zei ze van niet, maar na drie dagen kwam ze huilend bij m’n bu-
reau. Daarna heb ik de groep er deelgenoot van gemaakt, en heel open gevraagd: ‘Hoe
gaan jullie dit oplossen?” Ik wilde dat de klas het zelf deed. Na een tijdje werd het meisje
weer in de groep opgenomen.” (Bron: Delerarenagenda.nl)

2. Kinderen hebben niks aan mannen voor de klas
Mannen relativeren over het algemeen meer en gebruiken meer humor in hun taal dan
vrouwen. Daarom is het goed voor zowel jongens als meisjes dat er vrouwen én mannen
voor de klas staan.

3. Mannen horen niet in het onderwijs
Vrouwen geven even goed les als mannen. Onderzoek toont aan dat kinderen (en ou-
ders) hun schooltijd anders beleven als er ook een man voor de klas staat.

Coen: van IT Naar onderwijs
Student Coen Timmer kwam na de havo in de informatietechnologie terecht, op een
helpdesk en als systeembeheerder. Hij ontdekte dat hij liever een band met mensen
heeft dan met computers.
Zijn collega's in de informatietechnologie begrepen zijn stap naar de pabo niet. Coen:
"Sommigen begrijpen absoluut niet waarom ik uit de IT-business naar het onderwijs
overstap. Voor het geld doe ik het in ieder geval niet, ook al verdien je als leraar ba-
sisonderwijs niet eens heel slecht." (Bron: Het Onderwijsblad)



Bij de opleiding SOCIAL WORK leer je mensen zichzélf 

te helpen. Kom een dagje proeven en ontdek wat jij kan 

betekenen voor kwetsbare mensen in de samenleving.

BEN JIJ IEMAND DIE WIL 
WETEN WAT MENSEN 
DRIJFT EN HET BESTE IN 
ZE NAAR BOVEN HAALT?

PROEFSTUDEREN
10 maart 2017 
09.00 – 16:00 uur  

Meer informatie? 
 dehaagsehogeschool.nl
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Sociaal Pedago gische 
Hulpverlening 
SOCIAL WORK

Kun je je goed inleven in anderen, 
vind je het belangrijk dat iedereen 
actief kan deelnemen aan de 
maatschappij? Ben je een verbinder 
en ondernemend ingesteld? Dan is 
SPH (Social Work) jouw studie!

DAAROM STENDEN!
›  Je volgt een brede, innovatieve 
opleiding gericht op uiteenlopende 
banen als sociaal werker. 

›  Je leert alles over hoe je creatieve 
middelen (spel, drama, beweging, 
muziek) in hulpverlening kunt inzetten.

›  Vanaf het begin van je studie leer je in 
de praktijk, samen met andere studen-
ten en professionals in leerbedrijven.

›  De opleiding biedt mogelijkheden voor 
internationale uitwisseling en stage.

Creatieve Therapie
Help je graag andere mensen? 
Lijkt het je interessant en leuk om 
mensen met psychische problemen 
te helpen via kunst of drama? Dan 
is de opleiding Creatieve Therapie 
jouw studie!

DAAROM STENDEN!
›  Je wordt specialist in de therapievorm 
drama of beeldend vormen.

›  Met onderzoek ondersteun je de 
hulpverlening.

›  Je doet veel praktijkervaring op.
›  Je werkt samen in kleine groepen en 
krijgt veel persoonlijke aandacht.

›  De opleiding biedt mogelijkheden voor 
internationale uitwisseling en stage.

www.stenden.com

11
FEB

11
APR

OPEN
DAGEN

11–16u 18–21u
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Investeer jij samen met ons in schuldhulpverlening?
Denk jij bij armoede aan sloppenwijken

in ontwikkelingslanden? Think again.

Ook in Nederland leven nog altijd veel

mensen onder de armoedegrens. En he-

laas komen daar steeds meer mensen bij.

Dat vraagt om goede schuldhulpverle-

ners. Professionals die niet alleen kun-

nen coachen, maar vooral ook sturen op

zelfregie en empowerment. Een investe-

ring in de toekomst.

De opleiding Social Work van NHL Hogeschool kiest voor
een vernieuwende aanpak van schuldhulpverlening. “Wat
je ziet in de praktijk is dat mensen met hulp van een wel-
zijnswerker schuldenvrij worden, maar terugvallen wan-
neer deze hulp verdwijnt”, vertelt Robert Boonstra, docent
Social Work. “Wij willen een blijvende gedragsverandering
tot stand brengen door ons te richten op de omgeving van
deze persoon. Investeren in ondersteuning in de directe
omgeving is van essentieel belang om armoede te bestrij-
den.” 

Deze nieuwe omgevinggerichte aanpak van armoedebe-
strijding is één van de bouwstenen van de opleiding.
Boonstra: “Ons doel is om als welzijnswerker niet alleen

de cliënt, maar ook zijn directe omgeving te versterken.
Dat vraagt om specifieke vaardigheden van toekomstige
welzijnswerkers. Wij leiden je op tot een zelfbewuste, on-
dernemende en flexibele professional, die niet alleen
schulden kan wegsaneren, maar juist tot gedragsverande-
ring komt.” 

Benieuwd naar jouw mogelijkheden?
Social Work is meer dan schuldhulpverlening alleen. Je
kunt kiezen uit drie aandachtsgebieden: Zorg, Jeugd en
Welzijn & Samenleving. Benieuwd naar jouw mogelijkhe-
den? Kom dan naar onze Open Dag op zaterdag 11 fe-
bruari. Of kijk op nhl.nl/socialwork.



GA JIJ HET VERSCHIL 
MAKEN IN DE OPVOEDING 
VAN KINDEREN EN 
JONGEREN?

Wil je leren hoe je kinderen, jongeren en hun opvoeders kan 

ondersteunen, adviseren en begeleiden? Kom dan een dagje 

proeven bij de OPLEIDING PEDAGOGIEK en laat je 

alles vertellen over jouw mogelijkheden.

PROEFSTUDEREN
9 & 10 maart 2017 
09.00 – 16:00 uur  

Meer informatie? 
 dehaagsehogeschool.nl
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Pedagoog Chantal Poels:

“Kinderen die hulp nodig hebben kan ik iets bieden”
Chantal Poels heeft hbo en master pedagogiek gestu-

deerd en is pedagoog. Zij is de afgelopen tien jaar do-

cent geweest in pedagogische vakken. In dit beroep

dat zeer afwisselend is en daardoor nooit saai, geef je

verschillende soorten lessen, praktijk- en theorielessen.

Daarnaast doe je stagebegeleiding en trajectbegelei-

ding waarin je blijft zoeken naar de kwaliteiten van de

jongeren. Onlangs is ze overgestapt naar de functie

voortijdig schoolverlaters-coach. Daarnaast helpt ze

kinderen en ouders als zelfstandig coach.

Hoe ziet uw werk eruit?
“Als pedagoog heb ik twee
banen. Ik werk als vsv-coach in
het middelbaar beroepsonderwijs.
Hier probeer ik te voorkomen dat
leerplichtige jongeren uitvallen op
school. Ik heb nauw contact met
mensen uit het voortgezet onder-
wijs. Die samenwerking is heel
belangrijk zodat we allemaal voor
één zelfde doel op één zelfde
manier gaan. Ik blijf monitoren
hoe het gaat met studenten die
het moeilijk hebben op school en
zoek hierin naar de beste samen-
werking, zodat deze student
maximale begeleiding en begrip
krijgt. Op deze manier is de kans
op een diploma groter.” 

“Naast mijn baan in het onderwijs
heb ik een eigen bedrijf als kin-
dercoach. Dit ben ik gestart
omdat ik vind dat ik iets te bieden
heb aan kinderen die hulp nodig
hebben bij kleine of grotere le-
vensvragen, of aan ouders die ad-
vies nodig hebben binnen de
opvoeding.”  Ik ga met de ouders
en/of het kind in gesprek. Ik zorg
dat ik het doel helder krijg en
schat in of de persoon echt open
staat voor hulp. Ik heb nog nooit

meegemaakt dat dit niet zo is.
Vanuit mijn kennis als pedagoog
kijk ik vooral naar de ontwikke-
lingsleeftijd van het kind en welk
gedrag daarbij ‘past’. Kinderen
laat ik vaak tekeningen maken
waaruit ik kan opmaken waar ze
veel mee bezig zijn. Ook doe ik
spellen met hen, zoals het kwali-
teitenspel, of we gaan samen in
een stoplicht (rood, oranje, groen)
opschrijven welke gedachten ne-
gatief zijn en welke al positief. Dit
alles is afhankelijk van de leeftijd
van het kind en de hulpvraag die
er is.” 

Welke competenties zijn be-
langrijk in uw beroep?
“Empatisch vermogen, evenwich-
tig, samenwerken, individueel
kunnen werken, zelfstandigheid,
creativiteit, zelfverzekerd, humo-
ristisch, serieus, flexibel, commu-
nicatief, tactvol, analytisch,
doelgericht, planmatig, brede
maatschappelijke ontwikkeling,
interesse in een ander, conse-
quent zijn.” 

Wat geeft uw baan de meeste
voldoening?
“Dat ik altijd een aandeel kan le-

veren aan de ontwikkeling van
een kind naar een zo evenwichtig
mogelijk leven. Dat ik samen met
de persoon kan kijken naar wat
bij de ander past (en niet wat ík
vind!) en daarin kan ondersteu-

nen. Verder ben ik erg blij met
een baan die nooit saai is.” 

Wat was uw droombaan als
kind?
“Als klein kind wilde ik de baas

worden van de wereld, zodat ik
vrede kon scheppen.”

Hoe ziet u de toekomst van het
beroep pedagoog?
“Kinderen zijn er altijd en overal.
En er zijn nog genoeg kinderen
die niet gelukkig zijn, niet de
warmte krijgen die ze nodig
hebben en zelfs bedreigd wor-
den in hun ontwikkeling. Als pe-
dagoog kun je alle kanten op.
Ook bij Bureau Jeugdzorg, de
Raad voor de Kinderbescher-
ming, instellingen voor jeugd-
zorg, centrum voor jeugd en
gezin. Ik denk dat er werk ge-
noeg blijft.”

Welk advies zou u mensen die
pedagoog willen worden
geven?
“Blijf jezelf altijd realiseren dat het
denkvermogen van een kind en
een puber totaal anders is dan
dat van de volwassenen. Brugge-
tjes in onze hersenen zijn pas vol-
ledig ontwikkeld als we rond ons
25ste levensjaar zijn. Dan pas
kunnen we denken en redeneren
als een volwassene.” 

Zie ook: www.impoels.nl.



Meer weten? 
Kijk op www.metalent.nl
of bel 0180 645 455

/metalent @MetalentNL

WIL JIJ
DUAAL STUDEREN?

MBO • HBO

• Werktuigbouwkunde

• Elektrotechniek

• Scheepsbouwkunde 
Maritieme Techniek

en meer...

Jouw carriere 
in de techniek 
begint bij ons!
Metalent verbindt talent, 
bedrijf en studie! 
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Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Maar waar begin je dan? Je kunt op verschil-
lende manieren ontdekken welke studie bij

je past. Tijdens onze voorlichtingsactiviteiten
maak je kennis met de universiteit en oplei-

Misschien weet je wat je wilt gaan studeren. Maar alleen nog niet waar. Wellicht

heb je een paar studies op het oog. Of heb je eigenlijk nog geen idee? De gouden

tip: ga op onderzoek uit.  Leer de universiteit kennen, de opleiding(en), de stad,

maar vooral ook: jezelf! Zo kies je straks een opleiding die echt bij je past.

Amsterdam
■ 11 februari, VU Amsterdam
■ 13 februari, UvA
■ 15, 22 februari, VU Amsterdam (proef studeren)
■ 18 maart, UvA

Den Haag
■ 11 februari, Universiteit Leiden

Eindhoven
■ 17, 18 maart, TU Eindhoven

Enschede
■ 17, 18 maart, Universiteit Twente

Groningen
■ 11 februari, Rijksuniversiteit Groningen
■ 23 maart, Rijksuniversiteit Groningen

Leiden
■ 10 februari, Universiteit Leiden (proef studeren) 
■ 25 februari, Universiteit Leiden
■ 27 februari t/m 21 april, Universiteit Leiden 

(online proef studeren)

■ 30, 31 maart, Universiteit Leiden (proef studeren)

Maastricht
■ 18 februari, Maastricht University

Nijmegen
■ 25 maart, Radboud Universiteit

Rotterdam
■ 9, 18 februari, Erasmus Universiteit Rotterdam

Tilburg
■ 11 februari, Tilburg University

Utrecht
■ 23 februari, Tilburg University
■ 4 maart, Universiteit Utrecht (bachelor)
■ 11 maart, Universiteit voor Humanistiek

Wageningen
■ 11 maart, WUR

Dit is geen compleet overzicht van alle Open Dagen. Check de website van de universiteit voor meer voorlichtingsmogelijkheden.

Open dagen universiteiten februari en maart 2017
Februari/maart 2017

dingen. Maar je ervaart ook hoe het voelt om
in de collegebanken te zitten. Je krijgt infor-
matie uit de eerste hand, kunt specifieke vra-
gen stellen, proeft de sfeer en je leert alvast
mensen kennen met wie je straks misschien
studeert. Zo zie je of de opleiding en jij een
match zijn. Aan de slag!
Als je kiest voor een studie aan de Universi-

teit Leiden, krijg je goede begeleiding bij je
studiekeuze én tijdens je studie. Ons Leids
Studiesysteem helpt je om je eerst breed te
oriënteren op mogelijke studies en je daarna
echt te verdiepen in de studie van je keuze. 

Kijk voor meer informatie op 
www.universiteitleiden.nl/opendag
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. . . . . . en wat kies jij?
Agathon biedt je professionele ondersteuning bij het maken van 

je keuze. Met een uitgebreide en persoons-gerichte WorkLifeScan, 

gericht op de ‘3 x ik’. 

  wie ben ik  -  wat kan ik  -  wat wil ik

Zo zie je of je keuze past bij wie je bent. In studie- of 

loopbaankeuze. Ook als je twijfelt, ook als je op zoek 

bent naar een (andere) baan. Agathon begeleidt je met 

tests, opdrachten en vooral: gesprekken.

Let op!!  

Kies op tijd ! - Je moet je voor 1 mei aanmelden om

recht te hebben op een Studiekeuzecheck, waarmee 

gekeken wordt of de juiste keuze is gemaakt. 

Wijzigen kan dan nog tot 1 september.

Kies goed ! - Een verkeerde studiekeuze maken is duur.

Veel studenten vallen uit door een verkeerde keuze. 

Na één of twee maanden valt de schade vaak nog mee. 

Na ’n jaar studeren ben je al snel ¤ 12.000 euro verder.

Agathon biedt professionele, persoonlijke begeleiding bij het kiezen van een studie of een baan.

VWO

HBO leren

Universiteit

werken

backpacken

Kies voor onze WorkLifeScan:

• een gratis oriënterend gesprek omtrent studie- en beroepskeuze;

• begeleiding gericht op de 3 x ik;

• (e-)coaching met aanvullende opdrachten via internet;

• afrondend gesprek met uitgebreide rapportage en persoonlijk advies.

Meer weten? Kijk op www.agathon.nl    —>   Studie en werkwww.agathon.nl


