
 

 

 
 

 
Betreft: Voorlichtingsactiviteiten 5 vwo 2019-2020 

 

 

Beste leerling,  

 

Het hele schooljaar door worden door hogescholen en universiteiten allerlei voorlichtingsactiviteiten 

georganiseerd. Hieronder volgt een overzicht van de voorlichtingsactiviteiten van de twee 

universiteiten (VU en UvA) en hogescholen (HvA en Inholland) in Amsterdam. Uiteraard kun je ook 

voorlichtingsactiviteiten van andere opleidingen bijwonen. Op de site van studiekeuze123.nl vind je 

een overzicht van alle keuzeactiviteiten die door hogescholen en universiteiten in heel Nederland 

worden georganiseerd en worden opleidingen met elkaar vergeleken.  

 

http://www.studiekeuze123.nl/ 

 

 

 

Volgens het PTA voor LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding) moet je in de bovenbouw vwo  

minimaal twee Keuzeopdrachten voor LOB doen. Het advies is om niet al te lang te wachten 

met je Keuzeopdrachten en in ieder geval één keuzeactiviteit in 5 vwo te doen. De praktijk 

wijst namelijk uit dat je in het eindexamenjaar weinig tijd hebt. Voorkom dat je in 6 vwo niet goed 

geïnformeerd bent over vervolgopleidingen! 

 

 

Wil je een dag Proefstuderen of een Meeloopdag bijwonen? Dan kun je studieverlof aanvragen! Het 
formulier vind je op de site van de school: 
 
https://gerritvdveen.nl/decanaat-1/#1497362171879-23b8e95d-cd4bd7cf-e506 
 
 

Bert Menkveld 

Decaan Gerrit van der Veen College 

1077 DT Amsterdam 

T: 020 – 6799905 

M: b.menkveld@gerritvdveen.nl  

 

Amsterdam, 19 september 2019  
 
 
 
 
 
 
B 
 

http://www.studiekeuze123.nl/
https://gerritvdveen.nl/decanaat-1/#1497362171879-23b8e95d-cd4bd7cf-e506
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Voorlichtingsactiviteiten vwo 2019-2020 

 
VU Bachelordag 
Alle opleidingen van de VU presenteren zich op de Bachelorvoorlichtingsdagen:  

 vrijdag 1 november 2019 en zaterdag 2 november 2019 
 
https://bachelors.vu.nl/nl/contact-open-dagen/bachelordag/index.aspx?bron=banner 
 
 

VU Proefstuderen of Meelopen 
Proefstuderen kan op diverse dagen door het jaar heen. Je bent een dag(deel) te gast bij een 
opleiding van jouw keuze. Sommige opleidingen stellen een programma samen waarin jij je samen 
met andere studiekiezers verdiept in de opleiding, bij andere opleidingen loop je mee met een 
student. Na het Proefstuderen heb je een goede indruk van de opleiding en de studenten, en of 
deze aansluit bij jouw interesses en capaciteiten, waardoor je nog beter een studiekeuze kunt 
maken. Via de site kan je je aanmelden.   
 
https://bachelors.vu.nl/nl/contact-open-dagen/proefstuderen/index.aspx 
 

 
UvA Bachelordag 
Alle opleidingen van de UvA presenteren zich op de Bachelordag:   

 zaterdag 12 oktober 2019 

 zaterdag 14 maart 2020 
 
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-bachelordag/uva-bachelordag.html 
 
 

UvA Proefstuderen 
In de UvA Proefstudeerweken kun je je verder verdiepen in een studie: volg een hoorcollege of 
werkgroep.  
 

 maandag 2 december tot en met 13 december 2019  

 vrijdag 3 april tot en met 17 april 2020  
 
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-proefstuderen/uva-proefstuderen.html 
 

INHOLLAND OPEN DAG/ OPEN AVOND 
Regelmatig organiseert Hogeschool Inholland Open Dagen, afgewisseld met Open Avonden. 
Tijdens de Open Dagen zijn alle hbo-opleidingen vertegenwoordigd en word je verder geholpen bij  
het maken van de juiste studiekeuze. Hieronder in het schema zijn de exacte data en tijden te zien. 
 

 woensdag 30 oktober 2019 17:00 – 20:00 uur 

 zaterdag 14 december 2019 10:00 – 14:00 uur 

 woensdag 12 februari 2020 17.00 – 20.00 uur 

 zaterdag 4 april 2020  10.00 – 14.00 uur 
 
https://www.inholland.nl/opendag/opendag-informatie/?gclid=EAIaIQobChMI26qW_KT53gIVT-
d3Ch0tWAGIEAAYASAAEgKxyPD_BwE 

https://bachelors.vu.nl/nl/contact-open-dagen/bachelordag/index.aspx?bron=banner
https://bachelors.vu.nl/nl/contact-open-dagen/proefstuderen/index.aspx
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INHOLLAND PROEFSTUDEREN 
Ben je al wat verder met je studiekeuze doordat je bijv. een Open Dag hebt bezocht? Dan kun je 
door Proefstuderen ontdekken of de opleiding van je voorkeur écht bij je past! Je kunt je aanmelden 
via de website. 
 
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/ontmoet-studenten-en-docenten/proefstuderen/ 
 

INHOLLAND STUDIEKEUZE ADVIESCENTRUM 
Heb je nog geen idee wat je wilt gaan studeren of twijfel je nog? Of weet je al wat je wilt gaan 
studeren, maar je hebt nog een aantal vragen? Bij het Sudiekeuze Adviescentrum kun je met dit 
soort vragen terecht. Naast het voeren van een persoonlijk gesprek kun je ook een studiekeuzetest 
maken. Het naken van een studiekeuzetest geeft je een aardig beeld van je interesse(s) en welke 
studies bij je passen. 
 
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/studiekeuze-adviescentrum/ 
 

HVA OPEN DAG/ OPEN AVOND 
Op de open dag kun je sfeer proeven, opleidingen vergelijken, voorlichtingsrondes bezoeken en 
deelnemen aan een proefles. Studenten, docenten en studiekeuzecoaches staan klaar om je 
vragen te beantwoorden. 
 

 zaterdag 2 november 2019 10.00 – 14.00 uur 

 zaterdag 14 december 2019 10.00 – 14.00 uur 

 zaterdag 8 februari 2020 10.00 – 14.00 uur 

 dinsdag 7 april 2020  18.00 – 21.00 uur   
 
http://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/open-dagen/open-dag.html 
 

HVA PROEFSTUDEREN/MEELOOPDAG 
Heb je een open dag bezocht en weet je nu bijna zeker wat je wilt gaan studeren? Wil je weten hoe 
een dag op de opleiding er echt aan toe gaat? Kom dan een dagje meelopen met een student. Via 
de site kun je je aanmelden. 
 
http://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/proefstuderen/proefstuderen.html 
http://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/meelopen/meelopen.html 
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