
 
 

Hoi, 

Ben je je ook aan het oriënteren op een studie? Het is wel even wennen zo online misschien.  

Hieronder vind je een overzicht van alle HBO en WO instellingen. Hierin kun je zien wat er aangeboden wordt op het gebied van studie oriëntatie en 

wanneer je aan welke activiteit mee kunt doen. Denk aan open dagen, meeloopdagen, proefstuderen, virtuele tours, chatten met studenten, hulp bij 

studiekeuze etc. 

Ik hoop dat je al helderheid hebt in wat je wilt studeren. Want dat maakt het vinden van de juiste studie een stuk leuker en ook zoveel makkelijker! 

Mocht ik je nog ergens mee kunnen helpen, laat het me gerust weten. 

Je kunt me appen op 06 54 22 41 06. 

Hartelijke groet, 

Maaike 

 

 

  



 

Instelling/ locatie HBO / WO Informatie 
 

Aeres 
 
Almere 
Dronten 
Wageningen 

HBO • Online agenda 
 

Open dagen: 

• Almere: zaterdag 27 maart 

• Dronten: zaterdag 13 maart  

• Wageningen: zaterdag 20 maart en vrijdag 28 mei 
 

ArtEZ 
 
Arnhem  
Enschede 
Zwolle 

HBO • Online agenda 
Arnhem 

• Online vragenuren dinsdag 23 feb 
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (individueel) 
 
Meeloopdagen 

•  Jazz & Pop (fysiek) maandag 1 maart en woensdag 21 april  

•  Muziektheater (fysiek), maandag 1 maart en vrijdag 23 april 

• Inside Product Design (online) donderdag 11 maart 
 
Enschede  
Open dagen Online informatieavond conservatorium dinsdag 16 maart en woensdag 7 april  
 
Meeloopdagen Conservatorium (fysiek)  

• Docent Muziek maandag 15 februari 

• Muziektherapie donderdag 18 februari 

• MediaMusic maandag 15 februari 

• Popacademie maandag 15 februari 
 
Zwolle  
Open dagen 

• Art & Design maandag 1 t/m zaterdag 6 maart online 

https://www.aereshogeschool.nl/
https://www.aereshogeschool.nl/agenda?page=1&facetIds=00000000-0000-0000-0000-000000000000&facetIds=86f551aa-8659-4ddd-a38c-8aa3e1af29b0
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/210327-online-open-dag-almere?finderPage=%2Fagenda&filterSet=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/210313-online-open-dag-dronten?finderPage=%2Fagenda&filterSet=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/210320-online-open-dag-wageningen?finderPage=%2Fagenda&filterSet=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/210528-online-open-dag-wageningen?finderPage=%2Fagenda&filterSet=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://www.artez.nl/nl/home
https://www.artez.nl/agenda?event_type_nl%5B0%5D=open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-23-digitaal-vragenuurtje-docent-beeldende-kunst-en-vormgeving-voltijd-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-01-meeloopdagen-jazz-pop-arnhem-joinin_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-01-meeloopdagen-muziektheater-joinin_day
https://www.artez.nl/agenda/2010-03-11-online-meeloopdag-inside-product-design-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-08-online-informatieavond-conservatorium-enschede-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-15-meeloopdag-docent-muziek-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-18-meeloopdag-muziektherapie-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-15-meeloopdag-mediamusic-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-15-meeloopdag-popacademie-open_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-01-open-dag-artez-art-design-zwolle-open_day


 

 
Meeloopweken Conservatorium (fysiek) 

• Klassieke Muziek maandag 15 februari en donderdag 1 april 

• Jazz & Pop  maandag 15 februari en donderdag 1 april 

• Docent Muziek maandag 15 februari en donderdag 1 april 

• Docent Muziek op Maat  maandag 15 februari en donderdag 1 april 
 

Avans  
Breda 
Den Bosch 
Tilburg 
Roosendaal 
 

HBO • Online agenda  
Open avond 

• Deeltijd woensdag 21 april en donderdag 22 april 

• Voltijd/duaal woensdag 24 maart en donderdag 25 maart 
 

Breda University of Applied 
Sciences  
 
 

HBO • Kom kennismaken  

• Virtuele campus tour 

• Open dagen en avonden / studiekeuze festival 

• Orientatiedagen fysiek vanaf maandag 1 maart 

• Webinar volgen 

• Chat with a student  
 

Christelijke Hogeschool Ede  
 
 

HBO • Agenda online voorlichtingen 

• Online open Dag Voltijd zaterdag 27 maart en vrijdag 9 april / Deeltijd zaterdag 5 juni 

• Online Proefstuderen dinsdag 16 februari en dinsdag 13 april 

• Online meeloopdag  

• Online meet en greet voltijd/ deeltijd 

• Studieadviesgesprekken deeltijd  
 

De Haagse Hogeschool 
 
 

HBO • Online open Dag vrijdag 9 april  

• Studiekeuzeworkshops dinsdag 2 maart 

• Online proefstuderen donderdag 4 en vrijdag 5 maart 

• Online meelopen 

https://www.artez.nl/agenda/2021-03-08-meeloopdagen-klassieke-muziek-zwolle-joinin_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-08-meeloopdagen-jazz-pop-zwolle-joinin_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-03-08-meeloopdagen-docent-muziek-zwolle-joinin_day
https://www.artez.nl/agenda/2021-02-15-meeloopweken-docent-muziek-op-maat-zwolle-open_day
https://www.avans.nl/
https://www.avans.nl/over-avans/agenda
https://www.avans.nl/studeren/deeltijd/open-dag-2020-2021
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen/2020-2021/online-open-avonden-voltijd-duaal-24--25-maart-2021-03-24
https://www.buas.nl/
https://www.buas.nl/
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken
https://www.buas.nl/campus
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/open-dagen-en-avonden
O
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/webinar-volgen
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/chat-with-a-student
https://www.che.nl/
https://www.che.nl/agenda?f%5B0%5D=event_category%3ADeeltijd&f%5B1%5D=event_category%3ADeeltijdopleidingen&f%5B2%5D=event_category%3AOnline%20voorlichtingen%20Deeltijd&f%5B3%5D=event_category%3AOnline%20voorlichtingen%20Voltijd&f%5B4%5D=event_category%3AVoltijd&f%5B5%5D=event_category%3AVoltijdopleidingen
https://www.che.nl/form/open-dag-online-vto
https://www.che.nl/form/open-dag-online-dto
https://www.che.nl/studiekeuze/proefstudeerdag
https://www.che.nl/studiekeuze/meeloopdag
https://www.che.nl/online-meet-greet-vto
https://www.che.nl/online-meet-greet-dto
https://www.che.nl/studieadviesgesprek
https://www.dehaagsehogeschool.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/open-dag
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/studiekeuzeworkshops
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/proefstuderen
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/meelopen


 

• Studiekeuzecheck met de opleiding 

• Opleidingspresentaties terugkijken   

• Inloopspreekuur kan ook online 

Fontys 
 
Eindhoven 
Venlo 
Utrecht (theologie) 

HBO • Online open dagen maandag 8 tot vrijdag 19 maart 

• Meeloopdagen en proefstuderen 

• Opleidingen met een sneakpreview studieweek 
 

HAN 
 
Arnhem 
Nijmegen 
 

HBO • Online Open Dag voltijd zaterdag 27 maart 

• Kennismaken en orienteren deeltijd 

• Studiekeuzehulp 
 

Hanzehogeschool 
Groningen 
 
 

HBO • Open Daily (voorlichtingsvideo's van opleidingen en leven als een student) 

• Online Open Dag vrijdag 26 maart 

• Meeloopdag in groepsverband of individueel 

• Hanzetours virtuele rondleiding 

• Studiekeuzecafé online 
 

HAS Hogeschool 
 
Den Bosch 
Eindhoven 
 

HBO • Proefstudeerdagen 

• Meeloopdagen Venlo 

• Keuzehulp 
 

HKU 
 
Utrecht 

HBO • Online open dag zaterdag 20 maart 

• Meeloopdag Kunst en Economie woensdag 14 april, vrijdag 14 mei en woensdag 16 juni 

• Meeloopdag design for change and innovation, woensdag 10 maart 

• Beroep en studiekeuze  
 

Hogeschool Inholland 
 

HBO • Online Open Dag zaterdag 10 april 

• Online Proefstuderen  

https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/studiekeuzecheck
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/een-studie-kiezen-hoe-doe-je-dat
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/study-career-centre
https://fontys.nl/Home.htm
https://fontys.nl/Online-open-dagen-bij-Fontys.htm
https://fontys.nl/Studeren/Open-dagen.htm
https://fontys.nl/Studeren/Studie-kiezen/Hulp-bij-studiekeuze/Je-studie-kiezen-zelf-aan-de-slag/Hoe-vergelijk-je-opleidingen/Opleidingen-met-een-sneakpreview-studieweek.htm
https://www.han.nl/
https://www.han.nl/evenementen/2021/03/open-dag/index.xml
https://www.han.nl/studeren/deeltijd-en-duaal/kennismaken-en-orienteren/
https://www.han.nl/studeren/voltijd/studiekeuze/
https://www.hanze.nl/nld
https://www.hanze.nl/nld
https://www.hanze.nl/nld/organisatie/hanzehogeschool/open-daily/open-daily/inhoud/open-daily
https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/ik-twijfel/open-dagen-en-voorlichtingen/open-dag/algemeen/open-dag-voltijd-bachelor-associate-degree-opleidingen
https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/studiekeuze/meeloopdag
https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/ik-twijfel/open-dagen-en-voorlichtingen/overige-voorlichtingsevenementen/voorlichtingen/hanzetours
https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/ik-twijfel/open-dagen-en-voorlichtingen/overige-voorlichtingsevenementen/voorlichtingen/studiekeuzecafe
https://www.hashogeschool.nl/
Po
https://www.hashogeschool.nl/form/meeloopdag-venlo
https://www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1
https://www.hku.nl/
https://www.hku.nl/studeren-aan-hku/voorlichting-en-aanmelden/open-dag
https://www.hku.nl/agenda/meeloopdag-kunst-en-economie-14-april-2021
https://www.hku.nl/studeren-aan-hku/voorlichting-en-aanmelden/beroep-en-studiekeuze
https://www.inholland.nl/
https://www.inholland.nl/opendag/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/ontmoet-studenten-en-docenten/proefstuderen/


 

Alkmaar, Amsterdam, 
Delft, Den Haag, Diemen, 
Dordrecht, Haarlem, 
Rotterdam 
  

• Vraag het een student  

• Studiekeuzetest 

• Vergelijk je profiel  

• Studiekeuze Adviescentrum  
 

Hogeschool Leiden 
 
 

HBO • Online Open Dag zaterdag 10 april 

• Proefstuderen  

• Meekijken bij een opleiding  

• Voorbereidend Jaar voor jongeren met een vluchtelingenachtergrond 
 

Hogeschool Rotterdam 
 
 

HBO • Online open dagen maandag 22 tot vrijdag 27 maart 

• Hulp bij studiekeuze 
 

Hogeschool Utrecht 
 

HBO • Online open dagen maandag 8 maart en zaterdag 10 april 

• Online meeloopdagen en proefstudeerdagen dinsdag 23 februari en vrijdag 30 april 
 

Hogeschool van 
Amsterdam  
 

HBO • Online open dag dinsdag 30 maart 

• Studiekeuzekalender  
 

HZ University of Applied 
Sciences 
 
Vlissingen, Middelburg, 
Roosendaal 
 

HBO • Online hulp bij studiekeuze  

NHL Stenden 
 
Leeuwarden 
 

HBO • Open Dag op video terug kijken 

• Online Proefstuderen 

• Online Meeloopdagen 

• Online agenda 

• Hulp bij studiekeuze 

• Studieadviescentrum  

https://www.inholland.nl/studie-kiezen/vraag-het-een-student/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/studiekeuzetest/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/vergelijk-je-profiel/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/studiekeuze-adviescentrum/
https://www.hsleiden.nl/
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/proefstuderen
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/meeloopdag
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/voorbereidend-jaar-leiden/index
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/hulp-bij-studiekeuze/open-dag/
H
https://www.hu.nl/
https://www.hu.nl/open-dag
https://www.hu.nl/open-dag
https://www.hva.nl/
https://www.hva.nl/
https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/open-dagen/open-dag.html
https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/studiekeuzekalender/studiekeuzekalender.html
https://hz.nl/
https://hz.nl/
https://hz.nl/studiekeuze/onlinekiezen
https://www.nhlstenden.com/
https://www.nhlstenden.com/evenementen/open-dag-februari
https://www.nhlstenden.com/evenementen/online-proefstuderen
https://www.nhlstenden.com/hulp-bij-studiekeuze/meeloopdag
https://www.nhlstenden.com/agenda
https://www.nhlstenden.com/hulp-bij-studiekeuze
https://www.nhlstenden.com/hulp-bij-studiekeuze/studieadviescentrum


 

• Ervaringsverhalen van studenten 
 

Saxion 
 
Apeldoorn, Deventer, 
Enschede 
 

HBO • Online Open dagen voltijd donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 april 

• Open Avonden deeltijd, woensdag 24 maart en donderdag 25 maart 

• Voorbereiden op open dagen 

• Proefstuderen 

• Kom in contact met studenten van Saxion 

Van Hall Larenstein  
 
Velp 
Leeuwarden 
 

HBO • Online open dag zaterdag 24 april 

• Meeloopdagen Leeuwarden fysiek en online 

• Meeloopdagen Velp fysiek en online 

Windesheim 
 
Almere 
Zwolle 

HBO • Online open dagen Almere en  Zwolle  voltijd, woensdag 14 t/m vrijdag 16 april 

• Online open avonden Almere en Zwolle , deeltijd maandag 8 t/m vrijdag 12 maart 

• Online meelopen en proefstuderen  Almere en  Zwolle  

• Rondleiding op de campus  

• Online agenda  

• Hulp bij studiekeuze 

• Studentcoach 
 

Zuyd Hogeschool 
 
Maastricht, Sittard en 
Heerlen 
 

HBO • Online open dagen Maastricht (zaterdag 6 maart), Sittard (zaterdag 13 maart) en Heerlen 
(zaterdag 20 maart) 

• Online Proefstuderen  

• Hulp bij studiekeuze  

Erasmus University 
Rotterdam 

WO • Online open Dag zaterdag 13 februari 

• Virtual experience 

• Online Meeloopdagen  

• Vindjouwbachelor chat met studenten 
 

Maastricht University WO • Virtuele open Dag 

https://www.nhlstenden.com/ervaringsverhalen
https://www.saxion.nl/
https://www.saxion.nl/studeren-bij/opleiding-kiezen/open-dagen
https://www.saxion.nl/studeren-bij/opleiding-kiezen/open-avonden
https://www.saxion.nl/nieuws/2020/oktober/hoe-kan-je-je-voorbereiden-op-een-online-open-dag
https://www.saxion.nl/studeren-bij/opleiding-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/proefstuderen
https://www.intosaxion.nl/nl/
https://www.hvhl.nl/
https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Open+dagen
https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Meeloopdagen/meeloopdagen-leeuwarden.html
https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Meeloopdagen/meeloopdagen-velp.html
https://www.windesheim.nl/
https://www.windesheim.nl/jongeren/open-dag/open-dag-almere
https://www.windesheim.nl/jongeren/open-dag/open-dag-zwolle
https://www.windesheim.nl/professionals/open-avond-almere
https://www.windesheim.nl/professionals/open-avond-zwolle
https://www.windesheim.nl/jongeren/meelopen-en-proefstuderen/meelopen-en-proefstuderen-almere
https://www.windesheim.nl/jongeren/meelopen-en-proefstuderen/meelopen-en-proefstuderen-zwolle
https://www.windesheim.nl/jongeren/rondleiding-op-de-campus
https://www.windesheim.nl/agenda
https://www.windesheim.nl/jongeren/hulp-bij-studiekeuze
https://www.windesheim.nl/jongeren/studeren-bij-windesheim/studentbegeleiding/studentcoach
https://www.zuyd.nl/
https://www.zuyd.nl/opendagen
https://www.zuyd.nl/opendagen
https://www.zuyd.nl/opendagen
https://www.zuyd.nl/opendagen
https://www.zuyd.nl/studeren-bij/hulp-bij-studiekeuze/proefstuderen
https://www.zuyd.nl/studeren-bij/hulp-bij-studiekeuze
https://www.eur.nl/en
https://www.eur.nl/en
https://www.eur.nl/evenementen/online-bachelor-open-dag-2021-02-13
https://www.eur.nl/onderwijs/studeren-rotterdam/virtual-experience
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/meeloopdagen/meeloopdagen-2020-2021
https://www.eur.nl/onderwijs/studiekeuze/vind-jouw-bachelor
https://www.maastrichtuniversity.nl/
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/bachelor-open-dag-6-februari-2021


 

• Online agenda 

• Virtual open day 

• Virtual Experience Days 

• Online Profielwerkstukbegeleiding  

• Online voorlichtingen (di 23 feb, do 4 en do 18 maart en za 10 april) 
 

Radboud Universiteit  
 
Rotterdam 
Nijmegen 

WO • Online open dag dinsdag 2 maart internationaal en zaterdag 27 maart Nederland 

• Meeloopdagen 

• Proefstuderen  

• Vraag het een student  

• Hulp bij studiekeuze 

• Agenda 
 

Tilburg University WO • Online open dag (zaterdag 27 feb) 

• Voorlichtingskalender 

• Hulp bij studiekeuze 

• Vraag het een student 

• Online campus tour 
 

TU Delft WO • Online Open dagen (vrijdag 12 en zaterdag 13 maart) 

• Online Proefstuderen  

• Meeloopdagen 

• Online campustours  

• Chat met een student  

• Hulp bij profielwerkstuk  

•  Pre-University programme 
 

TU Eindhoven   • Online open dagen zaterdag 27 februari 

• Meeloopdagen 

• Proefstudeerdagen 

• Live Vraag en Antwoord 

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/agenda
https://vod.maastrichtuniversity.nl/
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/virtual-experience-days
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/voorlichtingsactiviteiten/online-profielwerkstukbegeleiding
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/voorlichtingsactiviteiten/online-voorlichtingen
https://www.ru.nl/
https://www.ru.nl/english/education/bachelors-programmes/events-visits/virtual-open-day/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-dagen-en-studievoorlichting/bachelor-open-dag/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-dagen-en-studievoorlichting/dagje-meelopen-opleiding/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-dagen-en-studievoorlichting/proefstuderen/kalender-proefstuderen/
https://www.ru.nl/opleidingen/studeren-radboud/stel-vraag-student/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/hulp-studiekeuze/
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/agenda/agenda-voorpagina/agendaoverzicht-voorpagina/
https://www.tilburguniversity.edu/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/open-dag
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichtingskalender
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/studiekeuze
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bijtilburguniversity
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus-tour
https://www.tudelft.nl/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/bsc-online-open-dagen
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/online-proefstuderen
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/meelopen
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/bsc-campustours
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/live-chat
https://pwstudelft.nl/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/tu-delft-pre-university-programme
https://www.tue.nl/en/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/bachelor-open-dagen/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/bachelor-meeloopdagen/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/bachelor-proefstudeerdag/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/live-qa/


 

• Opleidingsvideo's 

• Profielwerkstukondersteuning 
 

Universiteit Leiden 
 
Leiden 
Den Haag 
 

 • Online open dagen (vrijdag 5 en zaterdag 6 maart) 

• Chat met een student 

• Agenda studievoorlichting 

• Virtuele tour Leiden / Den Haag 

• Hoe ziet studeren er uit tijdens Corona 
 

Universiteit Twente 
 

 • Online Open Dagen (vrijdag 12 en zaterdag 13 maart) 

• Meeloopdagen 

• Hulp bij studiekeuze 
 

Universiteit Utrecht 
 

 • Online open dag ( zaterdag 13 maart) 

• Meeloopdagen 

• u-talent-masterclasses voor middelbare scholieren 

• Chat met een student 

• City tour online 

• Hulp bij studiekeuze 

• Studievergelijker 
 

Universiteit van 
Amsterdam 
 

 • Open huis (24 uur per dag open) 

• Voorlichtingsevenementen 

• Studiekeuzetips 

• Chat met een student 

• Online city tour 

• Eerste hulp bij studeren 
 

Vrije Universiteit 
 

 • Online open dag van 6 februari terug kijken 

• Meelopen en proefstuderen 

• Chat met een student 

https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/opleidingsvideos/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/profielwerkstukondersteuning-scheikundige-technologie/
https://www.universiteitleiden.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/agenda/extra/2021/03/online-open-dagen
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/chat-met-een-student
https://www.universiteitleiden.nl/agenda?pageNumber=1&activity=Study+Information
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/virtual-tour
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/corona---aanstaande-studenten
https://www.utwente.nl/
https://www.utwente.nl/en/opendays/bachelor/
https://www.utwente.nl/meeloopdag/bachelor/
https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/studiekeuze/studiekeuze/
https://www.uu.nl/
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kennismaken/online-bachelor-open-dag
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kennismaken/meeloopdagen
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kennismaken/u-talent-masterclasses
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kennismaken/chat-met-onze-studenten
City%20tour%20online
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/studie-kiezen/hoe-kies-je-een-studie
https://www.uu.nl/bachelors/bacheloropleidingen-vergelijken
https://www.uva.nl/
https://www.uva.nl/
https://openhuis.uva.nl/bachelor/bachelor.html
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/kalender/voorlichtingsevenementen.html
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/hoe-kies-je-een-studie/studiekeuzetips/studiekeuzetips.html
https://www.uva.nl/en/education/studying-at-the-uva/international-student-ambassadors/unibuddy-include.html
https://map.uva.nl/#/nl/
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/eerste-hulp-bij-studeren/eerste-hulp-bij-studeren.html
https://www.vu.nl/nl/
Online%20open%20dag
https://vuweb.vu.nl/nl/meer-over/proefstuderen-en-meelopen
https://www.vu.nl/en/programmes/chat-with-ambassadors/index.aspx


 

Wageningen University & 
Research 
 

 • Online open dag (zaterdag 20 maart) 

• Meelopen online in in groepen of 1 op 1 

• Proefstuderen 

• Virtuele tour 

• Profielwerkstukdag 
 

 

https://www.wur.nl/
https://www.wur.nl/
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Voorlichtingsactiviteiten/Bachelor-Open-Dag.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Voorlichtingsactiviteiten/Meeloopdagen.htm
1%20op%201
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/online-proefstuderen.htm
https://d.docs.live.net/1843169c907dad7a/Documenten/Happy%20Students/Informatie%20studies/Medische%20richtingen
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/pws-scholieren/pwsdag.htm

