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27 feb. open dag Til burg Universi ty

Beste lezers,



1 maart start bachel orweken UvA



9 maart open dag Astrum

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het kiezen van een profiel
en vakkenpakket.



9 maart open dag Ri jn IJssel



13 maart open dag Uni versi teit Utrecht

Met vriendelijke groet,



27 maart l aatste open dag HAN

Marlies Lutke Schipholt en Sandy Malešević



9 en 10 april open dagen Saxi on Hogesch ool

En voor studiekiezers: nieuwe informatie over open dagen en andere
studiekeuze-events.

hbo

universiteit

Nieuwsbrief

Bachelorweken Universiteit van Amsterdam

Lees HIER de
nieuwsbrief over
studiekeuze.
Op 27 maart is de laatste open dag
van de HAN, meld je HIER aan.

Lees HIER alles over de bachelorweken van de UvA van 1 t/m 13 maart.

Landelijke aanmelddatum mbo opgeschoven naar 1 mei
Aankomende studenten die komend schooljaar willen starten met een opleiding in het mbo,
kunnen zich dit jaar tot uiterlijk 1 mei aanmelden bij een roc.
Normaal is de uiterste aanmelddatum 1 april, maar vanwege de coronasituatie is dit met een
maand opgeschoven. Vo-leerlingen hebben hierdoor langer de tijd om zich te oriënteren op een
vervolgopleiding in het mbo.
De uiterste landelijke aanmelddatum voor het hbo en de universiteit (1 mei) wordt vooralsnog
niet opgeschoven.

Technicampus opent op 2, 3, 11 en 12 maart
de deuren voor jou!


BBL-niveau 2, 3 en 4 Bouw



1 dag per week op de Technicampus voor theorieles



4 dagen per week werken bij een leerbedrijf

mbo

mbo

Ben jij klaar voor een opleiding in de techniek?
Kijk of een opleiding in de techniek bij jou past, door echt te zien
en te ervaren.

Bekijk HIER filmpjes van
opleidingen en verhalen
van studenten .
Bekijk HIER filmpjes over
de verschillende locaties
van het Graafschap
College in Doetinchem.

Coronaproof en met aandacht voor de richtlijnen, daarom is
aanmelden via de website verplicht.

Met HBO-propedeuse naar de universiteit? Als decanen krijgen wij deze vraag soms van leerlingen .
In DIT artikel van Hermien Miltenburg leest u hier meer over.
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Voor leerlingen die een profiel– en vakkenpakket kiezen dit
schooljaar:

Pakket kiezen in Zermelo

Op de website van Het Rhedens staan alle profielkeuzeboekjes,
hierin vindt u alle informatie over de keuzes die gemaakt kunnen worden.

Leerlingen uit de klassen BK2,
KT2, TH2, H3 en V3 kiezen hun
pakket in Zermelo.
Log hiervoor met een chromebook of laptop in
bij Zermelo en kies voor Zermelo-Portal. In het
eerste menu (home) kan een leerling bij ‘Mijn
Keuzepakket’ aangeven wat zijn/haar keuze is.

KLIK HIER voor het profielkeuzeboekje gtl3
KLIK HIER voor het profielkeuzeboekje gtl4
KLIK HIER voor het profielkeuzeboekje havo
KLIK HIER voor het profielkeuzeboekje vwo
KLIK HIER voor het profielkeuzeboekje bl/kl3

Bij vragen: mail de coaches of decanen

Vrijdag 19 maart is de laatste dag waarop je je profiel en vakkenpakket zelf kan kiezen in Zermelo!

mbo

Op dinsdag 9 maart heeft het Astrum College een online
open dag. Van 18.30 tot 20.30 uur zitten er studenten en
docenten klaar om vragen te beantwoorden tijdens een
openbaar videogesprek. Niet zo gek op beeldbellen?
Dan mag je camera natuurlijk ook uit.

Daarnaast kunt u van 18.30 tot 20:55 uur via YouTube meekijken naar een talkshow en daar ondertussen
ook vragen stellen in de chat.
KLIK HIER voor meer informatie
mbo voor creatieve ruimtemakers:

Open dag Universiteit Utrecht:

Bezoek Nimeto Experience

MEER INFO

Interesse in VeVa?

Werken bij de politie?

Doe de

Er zijn verschillende opleidingen op
mbo en hbo niveau.

HIER DE VAKTEST

Kijk HIER voor een passende opleiding.
MBO

Online scholenmarkt vmbo-mbo Arnhem gemist?
Bekijk HIER alle filmpjes van de verschillende opleidingen van
o.a. Astrum, RijnIJssel, Helicon en Aeres.

