
Studiekeuze Online 

LOB ten tijde van corona 

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

hogescholen en universiteiten ook in het nieuwe studiejaar niet op de gewone manier 

door. Gelukkig zijn er alternatieve manieren om je te helpen kiezen. Hieronder vind je 

de informatie van de grootste/populairste hogescholen en universiteiten. Dit is geen 

compleet overzicht. Het kan natuurlijk ook dat jij naar Amsterdam, Groningen of 

Twente wilt. 

Goed onderzoeken wat jij wilt en wat de verschillende studies inhouden blijft 

belangrijk. Een goede voorbereiding kan voor een groot deel je studiesucces 

bepalen. Studenten die in het eerste jaar al stoppen met een studie geven vaak aan 

dat ze zich van tevoren nauwelijks verdiept hebben in de mogelijkheden. 

Misschien helpt dit filmpje je een beetje op weg: 

https://eur.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d913572c-fa81-435f- 

93cd-ab8400cb6ffa 

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

naar de decaan van jouw afdeling of maak een afspraak en bespreek je vragen. 

Veel plezier met oriënteren! 

Hartelijke groet, 

VWO: Mevrouw Kwakernaak (akwakernaak@lentiz.nl) 

HAVO: Mevrouw Van Hove (svhove@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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Op zaterdag 31 oktober gaan we live en komen wij naar jou toe met onze Online 
Open Dag. Ga live in gesprek met studenten en docenten, volg een 
opleidingspresentatie, proef online de sfeer van de locatie van jouw voorkeur en krijg 
hulp van onze studiekeuzeadviseurs. Gemakkelijk vanaf elk device, zonder je bank, 
bureau of zelfs je bed te verlaten. Zo kun jij je toch oriënteren op een (vervolg)studie 
en je studiekeuze maken. 
Op onze website kan je ook veel andere informatie vinden die je kan helpen bij je 

oriëntatie op een opleiding. Je vindt hier bijvoorbeeld ook een studiekeuzetest. 

 
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 
 
 

Twijfel je nog over je studiekeuze of heb je nog een vraag over een opleiding van 
Hogeschool Leiden? Tijdens de Online Open Dag op zaterdag 10 oktober helpen 
de opleidingen je van 10.00 - 16.00 uur bij het maken van jouw studiekeuze. 

 
Handige link: 

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

Ook de universiteiten organiseren hun Open Dagen op een andere wijze. Oriënteer 

je op hun aanbod via de site van de instelling. Hieronder een overzichtje van Online 

activiteiten. En laten we dan één klein voordeeltje noemen van dit hele Online 

gebeuren. Jullie gaan misschien wel veel meer instellingen ‘bezoeken’ en studies 

vergelijken dan wanneer alles fysiek moest worden afgelopen. 
 
 

 
Heb jij interesse in een bepaalde opleiding en wil je weten wat deze opleiding 
inhoudt? Of twijfel je tussen twee opleidingen? TU Delft organiseert regelmatig een 
online open dag. Deze online open dag is bedoeld voor scholieren uit 4, 5 en 6 vwo. 
Het is aan te raden voor je komst de website van de opleidingen te bekijken, zodat je 
goed voorbereid het programma bij de opleidingen kunt volgen. De eerstvolgende 
online open dagen zijn op 16 en 19 oktober 2020. 
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/ 
 
 
 

De volgende Open Dagen van de Universiteit Leiden zijn op 30 en 31 oktober 2020. 
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt tijdens deze 
voorlichtingsactiviteit geen fysieke bijeenkomsten op de universiteit georganiseerd en 
vinden de Open Dagen geheel online plaats. 
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/open- 
dagen 

 

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 
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Leer de universiteit kennen tijdens de Online Bachelor Open Dag op zaterdag 14 
november 2020 en vind de opleiding die bij jou past! Ontdek wat Rotterdam 
studenten te bieden heeft en stel al je vragen over studiefinanciering of het vinden 
van een kamer. 
Meeloop- en proefstudeer activiteiten vinden eveneens Online plaats. 
Op de site is te lezen dat er ook nog diverse Campus Tours gepland staan in 

oktober. Maar het is zeer de vraag hoeveel hiervan door kan gaan. 

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

bacheloropleidingen 
 
 

Wat ga jij straks studeren? Wil je weten welke opleiding het beste bij jou past? Meld 
je dan aan voor de Online Bachelor Open dag op zaterdag 31 oktober. Verken onze 
online open dag en kom alles te weten over onze bacheloropleidingen en ontdek hoe 
het is om in Tilburg te studeren. Chat live met onze studenten, docenten en 
studieadviseurs. 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/open-dag 

 
 
 

 

De Universiteit Utrecht organiseert online Open Dagen op 20 en 21 november. 

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

studenten/kennismaken/bachelor-open-dagen 

Hier kun je alvast 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 

Online open dagen en andere informatie vind je hier: 

https://www.wur.nl/nl/Agenda/Open-dagen-en-meeloopdagen.htm 
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Wil je eigenlijk wel direct gaan studeren na de middelbare school? Veel leerlingen 

kiezen voor een tussenjaar. Het tussenjaarkenniscentrum biedt workshops aan en 

verzorgt een Online Tussenjaarbeurs op 14 december 2020. Bekijk hun aanbod op 

de site https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl 

Je vindt daar ook de nuttige eGids ‘Studiesucces en tussenjaar: kansen en gevaar’ 
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/gids-studiesucces-en-tussenjaar/ 

Deze is handig om je onderzoek naar een tussenjaar te beginnen. 
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