
Wat een gedoe, wat een rare tijd. Toch gaan we het met z’n allen voor elkaar krijgen! Wij geven 

je graag een aantal tips om je nu goed voor te bereiden op een hbo-opleiding. En om na de 

zomer goed te starten op het hbo!

Weet jij al welke studie 
het beste bij je past?
Als dat niet zo is, kijk dan hier om allerlei 

opdrachtjes te doen waardoor je meer inzicht 

krijgt in je interesses en kwaliteiten. Ook leer 

je over studierichtingen en hbo-opleidingen. 

En ook over aanmelden, studiekeuzecheck 

en studiegeld. 

Je hbo-cv
Op het hbo wil je 

studieloopbaan-

begeleider (=mentor) jou graag 

ondersteunen, daarom is het belangrijk 

dat hij/zij een goed beeld van je heeft. 

En weet wat je gedaan hebt om je goed 

voor te bereiden op het hbo. Hier vind 

je het hbo-cv. Jij bent eigenaar van het 

cv. Je kunt het aanpassen als je dat wilt

en je kunt documenten toevoegen

waarin je informatie over jezelf hebt

verzameld. Je kunt het hbo-cv uploaden

wanneer je je aanmeldt bij het hbo.

Succes met het invullen van het hbo-cv!

Wat wordt er van je 
verwacht op het hbo?
Je hebt echt studievaardigheden nodig 

op het hbo. Ga er alvast mee aan de slag! 

Hier vind je 10 hbo studievaardigheden 

op een rijtje, met opdrachtjes om te 

kijken wat je al kunt en om te oefenen. 

Veel succes! 

Hoe hebben andere 
jongeren de keus 
voor het hbo gemaakt?
Hier vind je een aantal filmpjes van 

hbo-studenten, die terugblikken op 

hun keuze. Ze vertellen ook over de 

verschillen tussen de havo en het hbo. 

Handig om te bekijken!

Heey! 
Je zit in de examenklas… je kunt niet naar 
school... maar je wilt wél je eindexamen 
halen en wél naar het hbo!

Heel
belangrijk:

vul je
hbo-cv in!

Kijk op de websites van de 
6 hogescholen in de regio 
wat hun studiekeuze aanbod is!

De Haagse hogeschool     

Hogeschool Inholland

Hotelschool The Hague  

Koninklijk Conservatorium

Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten  

Hogeschool Leiden

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bekijkjetoekomstnu.nl%2Fdossier%2Flobbox%2Flobbox-havo-hbo%2Fhbostudiekeuze%2Fhbostudiekeuze&data=02%7C01%7Cm.f.westgeest%40hhs.nl%7C11244f5b1eb74a8f726908d7c9f3340f%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637199918712627182&sdata=BX1LfQgYwi2RjShMO5cBLl31xFgQPIxqRTzHkkeWAtA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bekijkjetoekomstnu.nl%2Fdossier%2Flobbox%2Flobbox-havo-hbo%2Ffilmpjes-over-eerstejaars-in-het-hbo&data=02%7C01%7Cm.f.westgeest%40hhs.nl%7C11244f5b1eb74a8f726908d7c9f3340f%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637199918712637181&sdata=qEc%2FHrX8R0JHdB6UNF0wIe3Lht6pJvUgSxqMAACsxpc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bekijkjetoekomstnu.nl%2Fdossier%2Flobbox%2Flobbox-havo-hbo%2Fhbostudievaardigheden%2Fhbostudievaardigheden&data=02%7C01%7Cm.f.westgeest%40hhs.nl%7C11244f5b1eb74a8f726908d7c9f3340f%7Ca2586b9bf8674b3c93635b435c5dbc45%7C0%7C0%7C637199918712637181&sdata=TkVYZOyUVIjSiBtbxr%2FquhTIJDjpXuVrjVx4Bgkwj98%3D&reserved=0
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/
https://hotelschool.nl/en/education/open-days-meet-us-abroad#!general
https://www.koncon.nl/
https://www.kabk.nl/
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-havo-hbo/hbo-cv



