
De Open Dagen van 
de diverse instellingen

De Haagse Hogeschool
Zaterdag 7 november 2020  10.00 - 14.00 

Zaterdag 6 februari 2021  10.00 - 14.00

Vrijdag 9 april 2021  16.00 - 20.00

Hogeschool Inholland Den Haag 
Zaterdag 31 oktober  10.00 - 14.00

Woensdag 9 december 2020  17.00 - 20.00

Woensdag 10 februari 2021  17.00 - 20.00

Zaterdag 10 april 2021  10.00 - 14.00

Woensdag 9 juni 2021  17.00 - 20.00

Hotelschool The Hague
Woensdag 14 oktober 2020  10.00 - 11.00

Woensdag 4 november 2020  15.00 - 16.00

Woensdag 25 november 2020  10.00 - 11.00

Woensdag 16 december 2020  15.00 - 16.00

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten 
Zaterdag 23 januari 2021 

Koninklijk Conservatorium 
Zaterdag 23 januari 2021 10.00 - 17.30

Open dagen
sectoren

Meer informatie over open dagen  
en studiekeuze-activiteiten? 
Check studiekeuze123.nl

Op de site Bekijkjetoekomstnu.nl kun je allerlei informatie 
vinden over hbo-vaardigheden, studiekeuze opdrachten, de 
hbo-sectoren, interviews met studenten hoe zij de overstap 
hebben ervaren en nog veel meer!

Hbo-Vaardigheden

Op het hbo heb je onderstaande vaardigheden nodig. Met de 
opdrachtkaarten Hbo  studievaardigheden in de Lobbox havo 
> hbo op bekijkjetoekomstnu.nl kom je alvast een beetje te 
weten wat je straks op het hbo staat te wachten!

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen 
opdrachten en projecten • Zelf je werk indelen • 
Precies weten wanneer iets af moet zijn •  
Een stappenplan maken

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opdrachten en 

projecten • Zelf je werk indelen • Precies weten wanneer 

iets af moet zijn • Een stappenplan maken

Informatie zoeken en verwerken • Informatie beoordelen op 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid • Zoektermen gebruiken 

• Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

Zakelijke en wetenschappelijke teksten lezen • Lees

strategieën gebruiken zoals oriënterend, globaal, intensief,  

zoekend, kritisch of studerend • Veel lezen, ook Engelstalig

Grondig onderzoeken en ontleden • Mindmap maken • 

Brainstormen • Teksten analyseren • Feiten en standpunten 

van elkaar onderscheiden

Afgebakende hoofdvraag formuleren • Onderzoeksplan 

maken • Belangrijke bronnen raadplegen en vermelden • 

Conclusies trekken 

Nadenken over inhoud en structuur van je presentatie • 

Je verhaal verduidelijken met een PowerPoint of filmpje • 

Duidelijk praten en contact maken

Afspraken maken • Taken verdelen en op elkaar afstemmen 

• Naar elkaar luisteren en je mening inbrengen •  

Omgaan met kritiek en elkaar durven aanspreken

Weten hoe je met allerlei programma’s werkt zoals Word 

(Online), Excel, Access en PowerPoint • Omgaan met  

cloudopslagmogelijkheden • Online samenwerken

Nadenken over de opbouw • Voor wie schrijf je? • Vergeet 

de bronvermelding niet • Vlot en beknopt schrijven •  

Correct taalgebruik • Aantrekkelijke vormgeving

Terugkijken op jouw rol en acties • Wat had je anders en 

beter kunnen doen? • Welk resultaat wil je de volgende keer 

behalen? • STARRmethode gebruiken

Hbostudievaardigheden • 10 opdrachtkaarten

Maak de opdrachtkaarten Hbostudievaardigheden in de Lobbox havo > hbo op bekijkjetoekomstnu.nl

bekijkjetoekomstnu

Informatie zoeken en verwerken • Informatie 
beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid • 
Zoektermen gebruiken • Hoofdzaken van bijzaken 
onderscheiden

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opdrachten en 

projecten • Zelf je werk indelen • Precies weten wanneer 

iets af moet zijn • Een stappenplan maken

Informatie zoeken en verwerken • Informatie beoordelen op 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid • Zoektermen gebruiken 

• Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

Zakelijke en wetenschappelijke teksten lezen • Lees

strategieën gebruiken zoals oriënterend, globaal, intensief,  

zoekend, kritisch of studerend • Veel lezen, ook Engelstalig

Grondig onderzoeken en ontleden • Mindmap maken • 

Brainstormen • Teksten analyseren • Feiten en standpunten 

van elkaar onderscheiden

Afgebakende hoofdvraag formuleren • Onderzoeksplan 

maken • Belangrijke bronnen raadplegen en vermelden • 

Conclusies trekken 

Nadenken over inhoud en structuur van je presentatie • 

Je verhaal verduidelijken met een PowerPoint of filmpje • 

Duidelijk praten en contact maken

Afspraken maken • Taken verdelen en op elkaar afstemmen 

• Naar elkaar luisteren en je mening inbrengen •  

Omgaan met kritiek en elkaar durven aanspreken

Weten hoe je met allerlei programma’s werkt zoals Word 

(Online), Excel, Access en PowerPoint • Omgaan met  

cloudopslagmogelijkheden • Online samenwerken

Nadenken over de opbouw • Voor wie schrijf je? • Vergeet 

de bronvermelding niet • Vlot en beknopt schrijven •  

Correct taalgebruik • Aantrekkelijke vormgeving

Terugkijken op jouw rol en acties • Wat had je anders en 

beter kunnen doen? • Welk resultaat wil je de volgende keer 

behalen? • STARRmethode gebruiken

Hbostudievaardigheden • 10 opdrachtkaarten

Maak de opdrachtkaarten Hbostudievaardigheden in de Lobbox havo > hbo op bekijkjetoekomstnu.nl

bekijkjetoekomstnu

Zakelijke en wetenschappelijke teksten lezen •  
Lees strategieën gebruiken zoals oriënterend, globaal, 
intensief,  zoekend, kritisch of studerend • Veel lezen, 
ook Engelstalig

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opdrachten en 

projecten • Zelf je werk indelen • Precies weten wanneer 

iets af moet zijn • Een stappenplan maken

Informatie zoeken en verwerken • Informatie beoordelen op 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid • Zoektermen gebruiken 

• Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

Zakelijke en wetenschappelijke teksten lezen • Lees

strategieën gebruiken zoals oriënterend, globaal, intensief,  

zoekend, kritisch of studerend • Veel lezen, ook Engelstalig

Grondig onderzoeken en ontleden • Mindmap maken • 

Brainstormen • Teksten analyseren • Feiten en standpunten 

van elkaar onderscheiden

Afgebakende hoofdvraag formuleren • Onderzoeksplan 

maken • Belangrijke bronnen raadplegen en vermelden • 

Conclusies trekken 

Nadenken over inhoud en structuur van je presentatie • 

Je verhaal verduidelijken met een PowerPoint of filmpje • 

Duidelijk praten en contact maken

Afspraken maken • Taken verdelen en op elkaar afstemmen 

• Naar elkaar luisteren en je mening inbrengen •  

Omgaan met kritiek en elkaar durven aanspreken

Weten hoe je met allerlei programma’s werkt zoals Word 

(Online), Excel, Access en PowerPoint • Omgaan met  

cloudopslagmogelijkheden • Online samenwerken

Nadenken over de opbouw • Voor wie schrijf je? • Vergeet 

de bronvermelding niet • Vlot en beknopt schrijven •  

Correct taalgebruik • Aantrekkelijke vormgeving

Terugkijken op jouw rol en acties • Wat had je anders en 

beter kunnen doen? • Welk resultaat wil je de volgende keer 

behalen? • STARRmethode gebruiken

Hbostudievaardigheden • 10 opdrachtkaarten

Maak de opdrachtkaarten Hbostudievaardigheden in de Lobbox havo > hbo op bekijkjetoekomstnu.nl

bekijkjetoekomstnu

Afspraken maken • Taken verdelen en op elkaar 
afstemmen • Naar elkaar luisteren en je mening 
inbrengen • Omgaan met kritiek en elkaar durven 
aanspreken

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opdrachten en 

projecten • Zelf je werk indelen • Precies weten wanneer 

iets af moet zijn • Een stappenplan maken

Informatie zoeken en verwerken • Informatie beoordelen op 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid • Zoektermen gebruiken 

• Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

Zakelijke en wetenschappelijke teksten lezen • Lees

strategieën gebruiken zoals oriënterend, globaal, intensief,  

zoekend, kritisch of studerend • Veel lezen, ook Engelstalig

Grondig onderzoeken en ontleden • Mindmap maken • 

Brainstormen • Teksten analyseren • Feiten en standpunten 

van elkaar onderscheiden

Afgebakende hoofdvraag formuleren • Onderzoeksplan 

maken • Belangrijke bronnen raadplegen en vermelden • 

Conclusies trekken 

Nadenken over inhoud en structuur van je presentatie • 

Je verhaal verduidelijken met een PowerPoint of filmpje • 

Duidelijk praten en contact maken

Afspraken maken • Taken verdelen en op elkaar afstemmen 

• Naar elkaar luisteren en je mening inbrengen •  

Omgaan met kritiek en elkaar durven aanspreken

Weten hoe je met allerlei programma’s werkt zoals Word 

(Online), Excel, Access en PowerPoint • Omgaan met  

cloudopslagmogelijkheden • Online samenwerken

Nadenken over de opbouw • Voor wie schrijf je? • Vergeet 

de bronvermelding niet • Vlot en beknopt schrijven •  

Correct taalgebruik • Aantrekkelijke vormgeving

Terugkijken op jouw rol en acties • Wat had je anders en 

beter kunnen doen? • Welk resultaat wil je de volgende keer 

behalen? • STARRmethode gebruiken

Hbostudievaardigheden • 10 opdrachtkaarten

Maak de opdrachtkaarten Hbostudievaardigheden in de Lobbox havo > hbo op bekijkjetoekomstnu.nl

bekijkjetoekomstnu

Grondig onderzoeken en ontleden • Mindmap maken 
• Brainstormen • Teksten analyseren • Feiten en 
standpunten van elkaar onderscheiden

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opdrachten en 

projecten • Zelf je werk indelen • Precies weten wanneer 

iets af moet zijn • Een stappenplan maken

Informatie zoeken en verwerken • Informatie beoordelen op 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid • Zoektermen gebruiken 

• Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

Zakelijke en wetenschappelijke teksten lezen • Lees

strategieën gebruiken zoals oriënterend, globaal, intensief,  

zoekend, kritisch of studerend • Veel lezen, ook Engelstalig

Grondig onderzoeken en ontleden • Mindmap maken • 

Brainstormen • Teksten analyseren • Feiten en standpunten 

van elkaar onderscheiden

Afgebakende hoofdvraag formuleren • Onderzoeksplan 

maken • Belangrijke bronnen raadplegen en vermelden • 

Conclusies trekken 

Nadenken over inhoud en structuur van je presentatie • 

Je verhaal verduidelijken met een PowerPoint of filmpje • 

Duidelijk praten en contact maken

Afspraken maken • Taken verdelen en op elkaar afstemmen 

• Naar elkaar luisteren en je mening inbrengen •  

Omgaan met kritiek en elkaar durven aanspreken

Weten hoe je met allerlei programma’s werkt zoals Word 

(Online), Excel, Access en PowerPoint • Omgaan met  

cloudopslagmogelijkheden • Online samenwerken

Nadenken over de opbouw • Voor wie schrijf je? • Vergeet 

de bronvermelding niet • Vlot en beknopt schrijven •  

Correct taalgebruik • Aantrekkelijke vormgeving

Terugkijken op jouw rol en acties • Wat had je anders en 

beter kunnen doen? • Welk resultaat wil je de volgende keer 

behalen? • STARRmethode gebruiken

Hbostudievaardigheden • 10 opdrachtkaarten

Maak de opdrachtkaarten Hbostudievaardigheden in de Lobbox havo > hbo op bekijkjetoekomstnu.nl

bekijkjetoekomstnu

Weten hoe je met allerlei programma’s werkt zoals 
Word (Online), Excel, Access en PowerPoint • 
Omgaan met  cloudopslagmogelijkheden • Online 
samenwerken

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opdrachten en 

projecten • Zelf je werk indelen • Precies weten wanneer 

iets af moet zijn • Een stappenplan maken

Informatie zoeken en verwerken • Informatie beoordelen op 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid • Zoektermen gebruiken 

• Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

Zakelijke en wetenschappelijke teksten lezen • Lees

strategieën gebruiken zoals oriënterend, globaal, intensief,  

zoekend, kritisch of studerend • Veel lezen, ook Engelstalig

Grondig onderzoeken en ontleden • Mindmap maken • 

Brainstormen • Teksten analyseren • Feiten en standpunten 

van elkaar onderscheiden

Afgebakende hoofdvraag formuleren • Onderzoeksplan 

maken • Belangrijke bronnen raadplegen en vermelden • 

Conclusies trekken 

Nadenken over inhoud en structuur van je presentatie • 

Je verhaal verduidelijken met een PowerPoint of filmpje • 

Duidelijk praten en contact maken

Afspraken maken • Taken verdelen en op elkaar afstemmen 

• Naar elkaar luisteren en je mening inbrengen •  

Omgaan met kritiek en elkaar durven aanspreken

Weten hoe je met allerlei programma’s werkt zoals Word 

(Online), Excel, Access en PowerPoint • Omgaan met  

cloudopslagmogelijkheden • Online samenwerken

Nadenken over de opbouw • Voor wie schrijf je? • Vergeet 

de bronvermelding niet • Vlot en beknopt schrijven •  

Correct taalgebruik • Aantrekkelijke vormgeving

Terugkijken op jouw rol en acties • Wat had je anders en 

beter kunnen doen? • Welk resultaat wil je de volgende keer 

behalen? • STARRmethode gebruiken

Hbostudievaardigheden • 10 opdrachtkaarten

Maak de opdrachtkaarten Hbostudievaardigheden in de Lobbox havo > hbo op bekijkjetoekomstnu.nl

bekijkjetoekomstnu

Afgebakende hoofdvraag formuleren • 
Onderzoeksplan maken • Belangrijke bronnen 
raadplegen en vermelden • Conclusies trekken 

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opdrachten en 

projecten • Zelf je werk indelen • Precies weten wanneer 

iets af moet zijn • Een stappenplan maken

Informatie zoeken en verwerken • Informatie beoordelen op 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid • Zoektermen gebruiken 

• Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

Zakelijke en wetenschappelijke teksten lezen • Lees

strategieën gebruiken zoals oriënterend, globaal, intensief,  

zoekend, kritisch of studerend • Veel lezen, ook Engelstalig

Grondig onderzoeken en ontleden • Mindmap maken • 

Brainstormen • Teksten analyseren • Feiten en standpunten 

van elkaar onderscheiden

Afgebakende hoofdvraag formuleren • Onderzoeksplan 

maken • Belangrijke bronnen raadplegen en vermelden • 

Conclusies trekken 

Nadenken over inhoud en structuur van je presentatie • 

Je verhaal verduidelijken met een PowerPoint of filmpje • 

Duidelijk praten en contact maken

Afspraken maken • Taken verdelen en op elkaar afstemmen 

• Naar elkaar luisteren en je mening inbrengen •  

Omgaan met kritiek en elkaar durven aanspreken

Weten hoe je met allerlei programma’s werkt zoals Word 

(Online), Excel, Access en PowerPoint • Omgaan met  

cloudopslagmogelijkheden • Online samenwerken

Nadenken over de opbouw • Voor wie schrijf je? • Vergeet 

de bronvermelding niet • Vlot en beknopt schrijven •  

Correct taalgebruik • Aantrekkelijke vormgeving

Terugkijken op jouw rol en acties • Wat had je anders en 

beter kunnen doen? • Welk resultaat wil je de volgende keer 

behalen? • STARRmethode gebruiken

Hbostudievaardigheden • 10 opdrachtkaarten

Maak de opdrachtkaarten Hbostudievaardigheden in de Lobbox havo > hbo op bekijkjetoekomstnu.nl

bekijkjetoekomstnu

Nadenken over de opbouw • Voor wie schrijf je? • 
Vergeet de bronvermelding niet • Vlot en beknopt 
schrijven •  Correct taalgebruik • Aantrekkelijke 
vormgeving

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opdrachten en 

projecten • Zelf je werk indelen • Precies weten wanneer 

iets af moet zijn • Een stappenplan maken

Informatie zoeken en verwerken • Informatie beoordelen op 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid • Zoektermen gebruiken 

• Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

Zakelijke en wetenschappelijke teksten lezen • Lees

strategieën gebruiken zoals oriënterend, globaal, intensief,  

zoekend, kritisch of studerend • Veel lezen, ook Engelstalig

Grondig onderzoeken en ontleden • Mindmap maken • 

Brainstormen • Teksten analyseren • Feiten en standpunten 

van elkaar onderscheiden

Afgebakende hoofdvraag formuleren • Onderzoeksplan 

maken • Belangrijke bronnen raadplegen en vermelden • 

Conclusies trekken 

Nadenken over inhoud en structuur van je presentatie • 

Je verhaal verduidelijken met een PowerPoint of filmpje • 

Duidelijk praten en contact maken

Afspraken maken • Taken verdelen en op elkaar afstemmen 

• Naar elkaar luisteren en je mening inbrengen •  

Omgaan met kritiek en elkaar durven aanspreken

Weten hoe je met allerlei programma’s werkt zoals Word 

(Online), Excel, Access en PowerPoint • Omgaan met  

cloudopslagmogelijkheden • Online samenwerken

Nadenken over de opbouw • Voor wie schrijf je? • Vergeet 

de bronvermelding niet • Vlot en beknopt schrijven •  

Correct taalgebruik • Aantrekkelijke vormgeving

Terugkijken op jouw rol en acties • Wat had je anders en 

beter kunnen doen? • Welk resultaat wil je de volgende keer 

behalen? • STARRmethode gebruiken

Hbostudievaardigheden • 10 opdrachtkaarten

Maak de opdrachtkaarten Hbostudievaardigheden in de Lobbox havo > hbo op bekijkjetoekomstnu.nl

bekijkjetoekomstnu

Nadenken over inhoud en structuur van je presentatie 
• Je verhaal verduidelijken met een PowerPoint of 
filmpje • Duidelijk praten en contact maken

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opdrachten en 

projecten • Zelf je werk indelen • Precies weten wanneer 

iets af moet zijn • Een stappenplan maken

Informatie zoeken en verwerken • Informatie beoordelen op 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid • Zoektermen gebruiken 

• Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

Zakelijke en wetenschappelijke teksten lezen • Lees

strategieën gebruiken zoals oriënterend, globaal, intensief,  

zoekend, kritisch of studerend • Veel lezen, ook Engelstalig

Grondig onderzoeken en ontleden • Mindmap maken • 

Brainstormen • Teksten analyseren • Feiten en standpunten 

van elkaar onderscheiden

Afgebakende hoofdvraag formuleren • Onderzoeksplan 

maken • Belangrijke bronnen raadplegen en vermelden • 

Conclusies trekken 

Nadenken over inhoud en structuur van je presentatie • 

Je verhaal verduidelijken met een PowerPoint of filmpje • 

Duidelijk praten en contact maken

Afspraken maken • Taken verdelen en op elkaar afstemmen 

• Naar elkaar luisteren en je mening inbrengen •  

Omgaan met kritiek en elkaar durven aanspreken

Weten hoe je met allerlei programma’s werkt zoals Word 

(Online), Excel, Access en PowerPoint • Omgaan met  

cloudopslagmogelijkheden • Online samenwerken

Nadenken over de opbouw • Voor wie schrijf je? • Vergeet 

de bronvermelding niet • Vlot en beknopt schrijven •  

Correct taalgebruik • Aantrekkelijke vormgeving

Terugkijken op jouw rol en acties • Wat had je anders en 

beter kunnen doen? • Welk resultaat wil je de volgende keer 

behalen? • STARRmethode gebruiken

Hbostudievaardigheden • 10 opdrachtkaarten

Maak de opdrachtkaarten Hbostudievaardigheden in de Lobbox havo > hbo op bekijkjetoekomstnu.nl

bekijkjetoekomstnu

Terugkijken op jouw rol en acties • Wat had je anders 
en beter kunnen doen? • Welk resultaat wil je de 
volgende keer behalen? • STARR methode gebruiken

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opdrachten en 

projecten • Zelf je werk indelen • Precies weten wanneer 

iets af moet zijn • Een stappenplan maken

Informatie zoeken en verwerken • Informatie beoordelen op 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid • Zoektermen gebruiken 

• Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden

Zakelijke en wetenschappelijke teksten lezen • Lees

strategieën gebruiken zoals oriënterend, globaal, intensief,  

zoekend, kritisch of studerend • Veel lezen, ook Engelstalig

Grondig onderzoeken en ontleden • Mindmap maken • 

Brainstormen • Teksten analyseren • Feiten en standpunten 

van elkaar onderscheiden

Afgebakende hoofdvraag formuleren • Onderzoeksplan 

maken • Belangrijke bronnen raadplegen en vermelden • 

Conclusies trekken 

Nadenken over inhoud en structuur van je presentatie • 

Je verhaal verduidelijken met een PowerPoint of filmpje • 

Duidelijk praten en contact maken

Afspraken maken • Taken verdelen en op elkaar afstemmen 

• Naar elkaar luisteren en je mening inbrengen •  

Omgaan met kritiek en elkaar durven aanspreken

Weten hoe je met allerlei programma’s werkt zoals Word 

(Online), Excel, Access en PowerPoint • Omgaan met  

cloudopslagmogelijkheden • Online samenwerken

Nadenken over de opbouw • Voor wie schrijf je? • Vergeet 

de bronvermelding niet • Vlot en beknopt schrijven •  

Correct taalgebruik • Aantrekkelijke vormgeving

Terugkijken op jouw rol en acties • Wat had je anders en 

beter kunnen doen? • Welk resultaat wil je de volgende keer 

behalen? • STARRmethode gebruiken

Hbostudievaardigheden • 10 opdrachtkaarten

Maak de opdrachtkaarten Hbostudievaardigheden in de Lobbox havo > hbo op bekijkjetoekomstnu.nl

bekijkjetoekomstnu
bekijkjetoekomstnu

Twijfel jij of je klaar bent voor een sterke start in 
het hbo? Kijk dan eens of jij een tussenjaar zou 
kunnen en willen gebruiken om jouw kans op studiesucces 
te vergoten. Voor een goed tussenjaar heb je niet per se 
veel geld nodig, maar er zijn wel risico’s aan verbonden. Een 
goede voorbereiding helpt die risico’s te beperken. Je vindt 
hier alles over op www.tussenjaarkenniscentrum.nl

TussenjaarKenniscentrum

https://www.studiekeuze123.nl/
http://Bekijkjetoekomstnu.nl
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/

