
Beste lezers,  

November is de maand waarin leerlingen veel moge-
lijkheden kregen om zich te oriënteren op vervolgstu-
dies. Als uw zoon of dochter de open dagen heeft ge-
mist, zijn er nog genoeg andere mogelijkheden die 
helpen bij het kiezen van een studie.  Er staan tot de 
kerstvakantie nog een aantal activiteiten gepland en in 
januari start de volgende ronde open dagen. 

met vriendelijke groet, 

Marlies Lutke Schipholt en Sandy Malešević               
decanen Het Rhedens Dieren 

 
Bij Hogeschool Fontys kan je je vanaf nu aanmelden voor meelopen en 
proefstuderen. Op een interactieve manier maak je kennis met opleidingen, 
studenten en docenten. Bekijk de mogelijkheden en meld je aan! 

• Brede 'iets met ..' voorlichtingen: 14 december 

• Opleidingsvoorlichtingen: 16 - 19 januari 

• open dagen: 21 januari, 11 en 12 maart 

A C T U E E L  

 

 23 nov online open dag Fontys 

 24 nov open dag RijnIJssel 

 24 nov meeloopdagen Universiteit Utrecht 

 25 en 26 nov Buitenland Beurs 

 26 nov open dag Aventus 

 26 nov open dag Hogeschool Utrecht 

 22 dec Doe-dag Defensie Graafschap College 

 14 jan open dag HAN Nijmegen 

 21 jan open dag HAN Anhem 

 21 jan open dag Astrum 

 21 jan open dag Aventus 

 27 jan open dag RijnIJssel 

 28 jan open dag Hogeschool Van Hall Larenstein 

 info: KiesMBO.nl of Studiekeuze123  
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Decanenvoorlichting op Het Rhedens 

Er zijn regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten op school ge-

organiseerd door de decanen. Ouders en verzorgers krijgen 

hiervan altijd een uitnodiging. Als u wilt weten wanneer er 

een voorlichting of activiteit gepland staat voor u of uw kind, 

kunt u kijken in de jaaragenda van Het Rhedens. 

Info & aanmelden 

Voorlichting over kabinetsplannen studiefinanciering 
 

D E  K A B I N E T S P L A N N E N  

Het wetsvoorstel van het kabinet omvat onder andere de volgende punten: 

• de herinvoering van de basisbeurs voor hbo en universiteit 

• een verhoging van de inkomensgrens voor de aanvullende beurs in het hoger onderwijs 

• een tegemoetkoming voor studenten die hebben gestudeerd tijdens het leenstelsel 

• het gelijktrekken van de terugbetalingsvoorwaarden voor het mbo met het hoger onderwijs 

• het vervallen van de bijverdiengrens in het mbo. 
Kijk voor meer informatie over de plannen op Rijksoverheid.nl 

P E R S O O N L I J K E  V O O R L I C H T I N G  A A N  S T U D E N T E N  

De kabinetsplannen zijn pas definitief als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee hebben ingestemd. Pas daarna 
kan DUO alle studenten persoonlijk informeren wat dit voor hen betekent. Naar verwachting zal dat zijn in juli 2023. 

 

https://fontys.nl/Studeren/Studie-kiezen/Open-dag-kennismaken.htm
https://www.rijnijssel.nl/opendagen
https://www.uu.nl/
https://www.buitenlandbeurs.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven
https://www.aventus.nl/aventus-open-dagen-voorlichtingen-22-23
https://www.hu.nl/open-dag
https://graafschapcollege.nl/kalender/doe-dag-defensie-22-december-2022/
https://www.han.nl/evenementen/open-dag/
https://www.han.nl/evenementen/open-dag/
https://www.astrumcollege.nl/open-dag-astrum-college
https://www.aventus.nl/aventus-open-dagen-voorlichtingen-22-23
https://www.rijnijssel.nl/opendagen
https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Open+dagen
https://www.kiesmbo.nl/open-dagen
https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
https://www.hetrhedens.nl/het-rhedens-dieren/agenda-dieren/
https://fontys.nl/Studeren/Studie-kiezen/Open-dag-kennismaken.htm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/plannen-kabinet-herinvoering-basisbeurs-en-tegemoetkoming


 

    Wil je ervaren hoe het is om aan de HU te studeren? Kom dan naar onze open  
    dag op locatie op 26 november. Je ontmoet studenten, docenten, ziet de lokalen 
    en proeft de sfeer van de gebouwen. De deuren staan voor je open van 9 tot 3  
    uur. 

Zoek jij nog een laatste bevestiging voor je je aanmeldt voor één van onze numerus fixus-opleidingen? Maar kan 
jij niet op 26 november? Dan organiseren we nog een extra open dag op locatie op 10 december. Hier zijn alleen 
de opleidingen met decentrale selectie aanwezig. Zo kan ook jij voor de aanmelddeadline van 15 januari de keuze 
maken die bij jou past. 
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Over De BuitenlandBeurs op 25 en 26 november 
 
Voor jongeren zijn er mogelijkheden om naar het buitenland te gaan:  een studie, stage, high school programma, taalcursus 
of vrijwilligersbaan in het buitenland is goed voor de ontwikkeling én voor het cv. 

De Buitenlandbeurs is het nummer 1-evenement waar onderwijsinstellingen en -organisaties de gelegen-

heid hebben om jongeren die dromen van studeren in het buitenland te informeren en adviseren. Wat zijn 

de mogelijkheden en waar moet je allemaal op letten als je deze stap wilt wagen? Je ontdekt het tijdens 

deze beurs! 

Numerus fixus 

Sommige opleidingen hebben een maximum aantal beschikbare plaatsen. Dit heet een numerus fixus. Voor deze opleidingen is 

er een selectieprocedure. Je wordt dus niet zomaar toegelaten. 

A A N M E L D E N  V O O R  E E N  O P L E I D I N G  M E T  N U M E R U S  F I X U S  
Vanaf 1 oktober kun je je via Studielink aanmelden voor opleidingen 

met een numerus fixus. Voor fixusopleidingen gelden andere regels 

en voorwaarden. Zo mag je je per studiejaar maar voor twee nume-

rus fixusopleidingen aanmelden. En de aanmelddeadline is al 15 ja-

nuari. 

Lees hier meer over numerus fixus  

Doe-dag bij de richting Defensie 

Zin in een avontuurlijke opleiding die je voorbereidt op een baan bij Defensie? 

Kom dan naar de Doe-dag van de opleiding Veiligheid en vakmanschap 

(VeVa) op donderdag 22 december! 

Tijdens de Doe-dag krijg je een presentatie over de opleiding (wat ga je leren en wat kun je verwachten), maar ga je 

ook aan de slag. Zo kun je ervaren hoe het is om met een rugzak op te marcheren en hoe je je kunt verplaatsen met 

behulp van een kaart en kompas. Docenten, militaire instructeurs en studenten zijn aanwezig om al je vragen te be-

antwoorden. 

Er kunnen maximaal 150 studenten aan deze dag deelnemen. Dus wees er snel bij! Aanmelden kan t/m 15 dec. 

meld je hier aan 

Krijg hier je gratis e-ticket 

Meld je hier aan 

Voor alle informatie over MBO-opleidingen: zie kiesmbo.nl 

https://www.hu.nl/numerus-fixus
https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/aanmelden-voor-een-opleiding-met-numerus-fixus
https://www.hu.nl/open-dag
https://www.buitenlandbeurs.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven
https://forms.summit.nl/GraafschapCollege/doedag/cd85a299-f675-439b-bd62-da2ac2a52aeb/started#/Page/0
https://www.kiesmbo.nl/

