
Je gaat naar het hbo… maar je hebt nog veel vragen! 
Hieronder wijzen we je de weg, we hebben alle studiekeuzeactiviteiten in de regio 
voor je op een rijtje gezet. Veel succes met het maken van een keuze!

De Haagse Hogeschool 

 www.dehaagsehogeschool.nl 

Om jou zo goed mogelijk op 

weg te helpen naar de juiste  

keuze voor een studie biedt  

De Haagse Hogeschool dit aan: 

• Je kunt altijd in gesprek met 1

van onze studiekeuzeadviseurs;

ze helpen je graag met alle vragen

over studiekeuze. Je kunt mailen

naar studycareer@hhs.nl of ze

benaderen via WhatsApp, iedere

dinsdag en donderdag tussen

14:00-15:00 uur op het nummer

06-868 251 20

• Je kunt ook online een

studiekeuzetest/workshop volgen.

Een studiekeuzeadviseur denkt

met je mee tijdens een telefonisch

gesprek na het maken van de test.

Dit gaat dus via je laptop/computer

en telefonisch, kijk voor meer

informatie op:

www.dehaagsehogeschool.nl/

studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/

studiekeuzeworkshops

• Je vindt meer informatie over

de opleidingen op de website:

www.dehaagsehogeschool.nl/

opleidingen/bachelors

Hogeschool Inholland 
Den Haag en Delft 

 www.inholland.nl 

Om jou zo goed mogelijk op weg 

te helpen naar de juiste keuze 

voor een studie biedt 

Hogeschool Inholland dit aan: 

• Je kunt altijd bellen voor vragen

over opleidingen: 023-522 3228

Je kunt ook appen met je vragen

via 06-211 15 555

Informatie over alle opleidingen

vind je op de website.

• Een Studiekeuzegesprek is

mogelijk, telefonisch of via

skype/teams.

• De online Studiekeuzetest vind

je via: www.inholland.nl/

studie-kiezen/studiekeuzetest

De Studiekeuzetest bestaat uit

twee onderdelen, die je los van

elkaar kunt maken.

Swipe je Studie: 

Hier krijg je afbeeldingen van 

studieonderwerpen te zien.  

Vind je dit onderwerp leuk? Swipe 

naar rechts. Vind je dit minder leuk? 

Swipe naar links. De uitslag toont  

aan welke vijf Inholland-opleidingen 

het best bij jou passen. 

Persoonlijkheidstest: 

Bij deze geef je aan welke 

stellingen het meest bij jou passen. 

Je kunt ook zelf vragen stellen aan 

huidige studenten en meer… 

  

Hogeschool Leiden 

 www.hsleiden.nl 

Om jou zo goed mogelijk op weg 

te helpen naar de juiste keuze voor 

een studie biedt Hogeschool Leiden 

dit aan: 

• Je kunt altijd bellen voor vragen

over opleidingen: 071-51 88 800

Informatie over opleidingen vind

je op de website.

• De Hogeschool Leiden organiseert

18 april een online open dag!

Voor meer informatie kijk op:

www.hsleiden.nl/opleiden/

bacheloropleidingen/open-dagen

• Ook kun je een studiekeuzecheck

op de website uitvoeren. Dit helpt

om de juiste studie te kiezen. Deze

is te vinden via de volgende link:

www.hsleiden.nl/opleiden/

bacheloropleidingen/

studiekeuzecheck/index

Hogeschool Rotterdam
lerarenopleiding 

 www.hogeschoolrotterdam.nl/ 
 go/leraar-worden

Om jou zo goed mogelijk op weg te 

helpen naar de juiste keuze voor een 

studie biedt Hogeschool Rotterdam 

lerarenopleiding dit aan: 

• Je kunt ze altijd bellen voor

vragen over opleidingen:

010-79 44 400

Hotelschool 
The Hague  

 https://hotelschool.nl 

Om jou zo goed mogelijk op 

weg te helpen naar de juiste 

keuze voor een studie biedt 

Hotelschool The Hague dit aan: 

• Je kunt altijd bellen voor vragen

over de opleidingen: 070-35 12 481

Informatie over alle opleidingen

vind je op de website.

• Hotelschool The Hague biedt

online opendagen aan! Wil jij

meer informatie hebben

over deze open dagen?

Klik dan op de volgende link:

https://hotelschool.nl/en/education/

open-days-meet-us-abroad

Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten 

 www.kabk.nl

Om jou zo goed mogelijk op weg 

te helpen naar de juiste keuze voor 

een studie biedt KABK dit aan: 

• Je kunt tijdens de coronatijd

alleen mailen. Er zijn verschillende

mail adressen waar je een

bericht naar toe kunt sturen.

Deze zijn te vinden via:

www.kabk.nl/contact/

contactinformatie#content

Informatie over alle opleidingen 

vind je op de website. Er zijn veel 

online activiteiten georganiseerd.

Hier kan je dus online aan 

deelnemen. Dit kun je vinden via: 

www.kabk.nl/agenda

Naar het hbo!
STUDIEKEUZE ACTIVITEITEN 

TOT 1 JUNI

Koninklijk 
conservatorium 

 www.koncon.nl

Om jou zo goed mogelijk op 

weg te helpen naar de juiste

keuze voor een studie biedt 

Koninklijk conservatorium 

dit aan: 

• Je kunt altijd bellen voor

vragen over de opleidingen:

070-31 51 514.

Informatie over opleidingen

vind je op de website.

Voor vragen over een opleiding 

kun je contact opnemen met 

een student of contactpersoon 

van de opleiding zelf. Deze 

contactgegevens kun je vinden 

onder praktische informatie 

bij iedere opleiding (zie 

bovenstaande link).

• Instagram

 De Haagse Hogeschool

       thehagueuniversity

• Via ‘Vraag het een student’

kunnen studiekiezers al

hun vragen stellen over een

bepaalde opleiding of studeren

in het algemeen.

Kijk voor meer informatie 

op de volgende link: 

www.inholland.nl/

studie-kiezen

• Social media

Hogeschool Leiden

       hsleiden

       HSLeidenNL

• Ook is er een

handige studiekeuzetool

beschikbaar op de site die jou

helpt welke opleiding bij jou

past! Klik op de link voor

deze handige tool:

www.hogeschoolrotterdam.nl/

go/ik-wil-leraar-worden

Overige tips
Er zijn ook nog andere opties 

om ervoor te zorgen dat jij de

juiste studie kan kiezen. Kijk 

bijvoorbeeld eens op deze sites:  

 www.expertisepuntlob.nl/ 
 corona-en-lob 

 www.bekijkjetoekomstnu.nl/ 
 dossier/lobbox 

 https://fontys.nl/Studeren/ 
 Studie-kiezen

 www.studiekeuzeadvies.nl 

Op deze sites staat veel informatie 

en tips waarop jij een goede keuze 

kunt gaan maken voor een studie. 

Ook wordt er op social media 

volop hulp aangeboden door 

vooral (oud)studenten van een 

opleiding. 

Zo bestaat er een handige 

Facebook groep waarin jij je 

vragen kwijt kan over een opleiding. 

Deze heet: Corona studie (keuze) 

hulp. Te vinden via de volgende 

link: https://www.facebook.com/

groups/210278963571345/ 

Nog een tip: 

Typ op social media handige # 

in. Als je bijvoorbeeld zoekt op 

#studiekeuzehulp kom je veel 

berichten/accounts tegen die 

jou wellicht kunnen helpen in 

het maken van een keuze. 

En tot slot...
Studenten helpen jou!

Studenten helpen steeds vaker 

online om voorlichting te geven. 

Dit doen zij via diverse platforms. 

Kijk eens op:

 www.kiezeninquarantaine.nl 

 www.vraaghetdestudent.nl 

 www.studievisie.nl 

Alle studenten met wie je via deze 

sites in contact komt helpen jou bij 

het maken van een studiekeuze!

Tussenjaar

Het kan ook zijn dat je twijfelt of je 

na de zomer wel wilt beginnen aan 

een hbo-studie. Wellicht denk je aan 

een tussenjaar voordat je verder 

gaat met een opleiding. 

Kijk eens hier wat de voor- en 

nadelen zijn van het nemen 

van een tussenjaar.

 www.tussenjaarkenniscentrum.nl 

Heel veel succes met het 

maken van een keuze! 

En daarna; meld je snel aan! 

Vergeet niet je hbo-cv in te vullen, 

dit op te slaan en te uploaden 

tijdens het aanmelden. 

Hartelijke groet vanuit alle 

hogescholen in de regio
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