
 

 
 
 
Datum:     30 septembr 2016 
Kenmerk: 16058/FIL 
Betreft:     vervolgstudie 
 
 
 
Beste ouder/ verzorger, beste leerling,  
 
Je staat er misschien nu nog niet bij stil, maar voor je het weet, laat je Het Schoter achter je 
en ga je van start met een nieuwe studie.  
 
Uit ervaring blijkt dat het veel voordelen heeft als je al vroeg weet wat je wilt. Ga daarom aan 
de slag met KeuzeWeb, praat erover met vrienden of familie, maar ga vooral ook zelf kijken, 
want pas dan kun je echt zien hoe het eraan toe gaat.  
 
Heb je nog geen flauw idee? – Ga dan naar een open dag (zie onder). 
 
Twijfel je nog tussen twee of drie studies? – Dan is proefstuderen ideaal (vaste momenten 
variërend per studierichting, zie website school)  
 
Heb je jouw keuze gemaakt? – Loop dan een dag mee en ontdek of jouw idee wel echt klopt 
(kan vaak op ieder moment, voor een afspraak zie website school).  
 
Open dagen HvA (Amsterdam)  

 Zaterdag 5 november (10.00 – 14.00) 

 Dinsdag 6 december (18.00 – 21.00). Voorlichting voor opleidingen met selectie 

 Zaterdag 14 januari (10.00 – 14.00) 

 Zaterdag 25 maart (10.00 – 14.00)  

 Donderdag 20 april (18.00 – 21.00). Vragenavond 

  
Open dagen InHolland (Haarlem) 

 Zaterdag 8 oktober (10.00 – 14.00)  

 Woensdag 7 december (17.00 – 20.00)  

 Zaterdag 11 februari (10.00 – 14.00) 

 Woensdag 29 maart (17.00 – 20.00)  

 Woensdag 7 juni (17.00 – 20.00)  

  
Open dagen Hogeschool Leiden (Leiden) 

 Zaterdag 5 november (10.00 – 15.00) 

 Zaterdag 10 december (10.00 – 15.00) 

 Zaterdag 11 februari (10.00 – 15.00) 

 Zaterdag 10 mei (10.00 – 15.00) 
 



Noteer het in je agenda en zorg dat je er op tijd bij bent om de voor jou beste (én leukste) 
studie uit te zoeken!  
 

Vriendelijke groet,  
 
Anouk Filius 
Decaan mavo, havo, (tweetalig) vwo  
 


