
 

LOB in de voorexamenklassen. 

 

Beste leerling, 

 

Door alle maatregelen rondom het coronavirus lijkt de wereld wel stil te staan. Niets 

is echter minder waar! De docenten werken hard aan digitale lessen en jij bent druk 

bezig met een succesvolle afronding van dit schooljaar. Bij zo’n succesvolle 

afronding van het schooljaar hoort ook een deel LOB.  

 

LOB ten tijde van corona. 

Open dagen, meeloopdagen, proefstuderen, helaas gaan deze activiteiten op de 

hogescholen en universiteiten niet door. Gelukkig zijn er alternatieve manieren om je 

te helpen kiezen. Hieronder vind je de informatie van de grootste/populairste 

hogescholen en universiteiten. 

 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Stuur dan gerust een mailtje 

naar de decaan van jouw afdeling. 

 

Veel plezier met oriënteren!  

 

Hartelijke groet, 

 

VWO: Mevrouw Kwakernaak (akwakernaak@lentiz.nl) 

HAVO: Mevrouw Van Heijningen-Taekema (staekema@lentiz.nl) 

 

 

Algemene informatie over Open Dagen en proefstuderen in 

de komende periode vind je op de volgende sites 
 

https://www.studiekeuze123.nl/info-en-uitleg/corona-en-studiekeuze 

Hier vind je algemene informatie. Wat betekent de Corona-crisis voor jou? 

 

https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen 

Hier kun je per maand kijken welke instellingen en studies Online-activiteiten 

aanbieden zoals Open Dagen, webinars en Online meeloopdagen. 

 

https://bachelors.nl/open-dagen/ 

Nog een site waar je de kalender kunt doorspitten.  

 

https://jongenstudie.nl/online-proefstuderen-als-hulp-studiekeuze/ 

Op deze site werden al voor de crisis de mogelijkheden van Online proefstuderen 

onderzocht. 
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Informatie over HBO-opleidingen 

 

 
Hogeschool Rotterdam 

Bij Hogeschool Rotterdam is het elke dag open dag. Je kunt 24/7 online voorlichting 

krijgen over onze opleidingen. Gewoon vanuit huis, op je eigen mobiel, tablet of 

computer. Makkelijker kan niet! En wil je live contact met onze studenten, docenten 

of studievoorlichters? Dat kan natuurlijk ook. 

 

Handige link: 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/hulp-bij-studiekeuze/open-dag/ 

 

 

 
Willem de Kooning Academie  

 

 
Handige link: 

https://www.wdka.nl/news-events/open-day-online  
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Tot 1 juni organiseren we vanwege coronamaatregelen geen evenementen op 

Inholland-locaties. Dit hebben wij besloten naar aanleiding van het 

kabinetsbesluit. Dat betekent dat ook Proefstuderen en de organisatie van Open 

Dagen helaas niet mogelijk zijn in onze gebouwen. Veel van onze 

onderwijsactiviteiten vinden nu online plaats. Dit proberen wij ook voor 

Proefstuderen. Daarom onderzoeken we op dit moment online 

proefstudeeralternatieven. Op onze website kan je ook veel informatie vinden die je 

kan helpen bij je orientatie op een opleiding. 

 

Handige link: 

https://www.inholland.nl/studie-kiezen/  

 

 

 
Je staat voor een belangrijke beslissing in je leven: het kiezen van je studie! 

Misschien weet je al precies welke richting je op wilt, maar misschien heb je nog 

geen idee. Of twijfel je nog. Dan helpen wij je graag. Het Study & Career Centre van 

De Haagse Hogeschool organiseert allerlei activiteiten om je te ondersteunen bij het 

maken van je studiekeuze.  

Let op! In verband met de maatregelen tegen het coronavirus zijn er geen 

Meeloopdagen meer dit studiejaar.  

 

Handige link: 

https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze 

 

 
Misschien ben je pas net begonnen met je studiekeuze of was je al een heel eind op 

weg. Helaas kunnen we je niet uitnodigen voor een ‘echte’ Open Dag. Toch doen we 

er alles aan om je zo goed mogelijk te informeren. In overeenstemming met de 

maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 

is de eerstvolgende Proefstudeerdag in april 2020 afgelast. Om je zo goed mogelijk 

te helpen bij je studiekeuze werken we aan alternatieven.  

 

Handige link: 

https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen 
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Informatie over WO-opleidingen 

Voor de meeste universiteiten geldt dat de eerstvolgende echte Open Dag in het 

najaar gaat plaatsvinden. Oriënteer je op hun aanbod via de site van de instelling. 

Hieronder een overzichtje van Online activiteiten.  

 

 
 

De TU organiseert een Online Open Dag op 19 mei! Je kunt je hier aanmelden. 

https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/bsc-open-dagen/ 

Verder biedt de TU ook Online Proefstuderen aan. Kijk hier voor het aanbod. 

https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/onlineproefstuderen/ 

 

 

 

 
In Leiden kun je een flink aantal studies ervaren door Online proefstuderen, van 

biomedische wetenschappen tot filosofie, van Art and Media tot International Studies. 

https://www.universiteitleiden.nl/scholen/scholieren-en-studiekeuze/online-

proefstuderen 

 

 

 
Ook de Erasmus Universiteit organiseert dit schooljaar geen Open Dag meer. Er zijn 

wel enkele Online meeloopactiviteiten en je kunt je misschien nog inschrijven voor de 

Summerschool van het MC als je interesse hebt in een studie geneeskunde. De 

inschrijftermijn is verlengd. 

https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/kalender-

bacheloropleidingen 

 

 

 

 

 

 

https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/bsc-open-dagen/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/onlineproefstuderen/
https://www.universiteitleiden.nl/scholen/scholieren-en-studiekeuze/online-proefstuderen
https://www.universiteitleiden.nl/scholen/scholieren-en-studiekeuze/online-proefstuderen
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/kalender-bacheloropleidingen
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/kalender-bacheloropleidingen


 
 
Tijdens de Online Bachelor Informatiedagen kun je deelnemen aan livestream 
sessies van alle bacheloropleidingen die Tilburg University jou te bieden heeft. In de 
sessies krijg je meer informatie over de opleiding en aan de hand van een casus of 
minicollege kun je proeven aan de inhoud van de opleiding. Ook delen studenten hun 
ervaringen over de opleiding en de universiteit en via een live chat kun je direct jouw 
vragen stellen over de opleiding en studeren in Tilburg. Bekijk het programma en 
meld je aan! 
https://forms.tilburguniversity.edu/933?_ga=2.76431574.272653432.1586438390-

1937574921.1586438390 

 

 

 
 

De Universiteit Utrecht organiseert pas weer open dagen in het najaar. 

Hier kun je wel kijken welke studies bij jou passen. 

https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-

studenten/studie-kiezen/hoe-kies-je-een-studie 

 

 

 
 

In Wageningen kun je een flink aantal studies ervaren door Online proefstuderen. Je 

kunt denken aan ‘Tourism’, ‘Op naar een Biobased samenleving’, ‘Communicatie en 

Life Sciences’ en meer. 

https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/online-proefstuderen.htm 

Wageningen heeft ook een Online Open Dag georganiseerd die je hier nog steeds 

kunt bekijken 

https://opendag.wur.nl/?_ga=2.207178640.288925462.1586430651-

1089856282.1586185566 
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