STUDIEKEUZE HULP
WEGWIJS TOT 1 MEI
De kerstvakantie is voorbij en de deadline voor inschrijving (1 mei)
komt steeds dichterbij. Het blijft lastig om in deze onzekere tijd een goede
studiekeuze te maken. Open dagen, Proefstuderen en Meelopen zijn nu allemaal
online activiteiten en er zijn helaas geen mogelijkheden om fysiek te
onderzoeken welke hogeschool het beste bij je past.
Alle hbo-scholen in de regio hebben online open dagen. De studiekeuzeadviseurs
van De Haagse Hogeschool en Inholland bieden extra online activiteiten aan om jou
(en je ouders) te helpen bij je studiekeuze.

HET AANBOD VAN DE HAAGSE HOGESCHOOL
dehaagsehogeschool.nl
1. ONLINE WORKSHOP “Aan de slag met je testuitslag”
Op basis van je uitslag van de beroepentest ga je aan de slag. Aan het eind heb je een plan
van aanpak en kun je verder met jouw studiekeuzeproces.
MEER INFO

2. WHATS APP SPREEKUUR
Elke dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur kun je je studiekeuzevragen
app’en naar: 06-86 825 120
3. INDIVIDUEEL STUDIEKEUZEGESPREK
Als je niet kunt of wilt deelnemen aan de workshop, dan biedt De Haagse Hogeschool
ook individuele studiekeuzegesprekken aan. Stuur een mail naar studycareer@hhs.nl
en er wordt contact met je opgenomen.
4. OPEN DAG CHATSESSIE
Elke online open dag bieden de studiekeuzeadviseurs van De Haagse Hogeschool een
doorlopende chatsessie aan, waarbij je je studiekeuzevragen kunt stellen. De eerstvolgende
online open dag van De Haagse Hogeschool is zaterdag 6 februari. Ook hebben wij een
filmpje opgenomen dat je kan helpen in het maken van je keuze.
FILMPJE

5. OUDERVOORLICHTING
In de week voor de online open dag van De Haagse Hogeschool bieden de studiekeuzeadviseurs ouders twee keer de mogelijkheid een oudervoorlichting bij te wonen, namelijk
op maandag 1 en donderdag 4 februari van 18.30 tot 19.15 uur.
MEER INFO

ALGEHELE AANBOD
Kijk voor meer informatie over het gehele
aanbod aan studiekeuzeactiviteiten op de
website van De Haagse Hogeschool.

Je kan ook webinars van opleidingen
van De Haagse Hogeschool bekijken,
om zo meer informatie in te winnen en te
ontdekken waar je interesse naar uit gaan.

MEER INFO

WEBINARS

HET AANBOD VAN INHOLLAND
inholland.nl
OPEN DAGEN:

Daarnaast heeft Inholland een studiekeuze advies-

• 10 februari 2021

centrum met een studiekeuzeadviseur die een divers

• 10 april 2021

aanbod heeft; persoonlijke gesprekken en een

• 9 juni 2021

miniworkshop Studiekeuze.

PROEFSTUDEREN:

Als je ingeschreven bent, neem je deel aan een

• 7/8 januari 2021

studiekeuze check. Dit is het laatste middel om te

• 4/5 maart 2021

checken of de studie bij je past.

• 15/16 april 2021
Van alle opleidingen kun je via de website in contact
Meelopen kan op afspraak.

komen met studenten, bij hen kun je terecht met al

Voorlopig is dit nog digitaal,

je vragen.

aanmelden gaat via de site.
MEER INFO

VRAAG HET EEN STUDENT

HOTELSCHOOL THE HAGUE
hotelschool.nl
OPEN DAGEN:
• 20 januari

-

18:30 - 19:30

• 24 maart -

11:00 - 12:00

• 10 februari -

18:30 - 19:30

• 7 april

-

18:30 - 19:30

• 24 februari -

11:00 - 12:00

• 21 april

-

11:00 - 12:00

• 10 maart

18:30 - 19:30

-

KONINKLIJK CONSERVATORIUM +
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN
kabk.nl

|

koncon.nl

OPEN DAGEN:
19 januari t/m 23 januari - 10:00 - 17:30 uur

