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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen uit 4 en 5 Havo en 5 en 6 VWO 
 

 

 

 

 

Datum:   2 november 2018 

Kenmerk: 18190100/FIL 

Betreft:  Beurzen 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,  

 

Graag willen wij jullie informeren over een drietal (gratis) studiekeuzebeurzen die 

aankomende periode zullen plaatsvinden. Onderstaande beurzen kunnen op eigen 

gelegenheid worden bezocht.  

 

Studiekeuzebeurs  

De Studiekeuzebeurs richt zich uitsluitend op studies binnen het mbo en het hbo. Een groot 

aantal onderwijsinstellingen zijn deze dagen vertegenwoordigd. Bezoekers kunnen naast 

studievoorlichtingen terecht voor professionele studiekeuzecoaching en zijn er workshops te 

volgen over het ontdekken van je sterke punten.  

 

• Data: Vrijdag 23 en zaterdag 24 november 2018  

• Tijd: 10.00 – 16.00 uur  

• Locatie: Jaarbeurs Utrecht  

• Website: https://www.studiekeuzebeurs.nl/nl  

• Aanmelden: https://www.studiekeuzebeurs.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven) 

 

Buitenlandbeurs  

De Buitenlandbeurs vindt gelijktijdig plaats met de Studiekeuzebeurs. Deze beurs is gericht 

op havo- en vwo-leerlingen die na hun studie naar het buitenland willen voor bijvoorbeeld 

een jaar high school, stage of een volledige opleiding. Er zijn diverse workshops te volgen 

met tips en informatie over studiemogelijkheden in het buitenland.  

 

• Data: Vrijdag 23 en zaterdag 24 november 2018  

• Tijd: 10.00 – 16.00 uur  

• Locatie: Jaarbeurs Utrecht  

• Website: https://www.buitenlandbeurs.nl/nl 

• Aanmelden: https://www.buitenlandbeurs.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven)   

 

TussenjaarBeurs   

Tijdens de TussenjaarBeurs kunnen ideeën worden opgedaan over het invullen van een 

tussenjaar in het binnen- of buitenland.  

https://www.studiekeuzebeurs.nl/nl
https://www.studiekeuzebeurs.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven
https://www.buitenlandbeurs.nl/nl
https://www.buitenlandbeurs.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven
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Zo zijn er organisaties die tussenjaarprogramma’s aanbieden, er worden voorlichtingen 

gegeven over de effecten en risico’s van een tussenjaar en aansluitend kan worden 

deelgenomen aan Workshop Tussenjaarplan. Hiervoor geldt een aparte inschrijving. 

Leerlingen die interesse hebben in het nemen van een tussenjaar kunnen ook kijken op 

www.tussenjaarkenniscentrum.nl.  

  

• Datum: Zaterdag 1 december 2018 

• Tijd: 11.00 – 15.00 uur  

• Locatie: Laan van Puntenburg 2a (Onderwijsinstituut Boswell-Bèta)  

• Website: https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-

risicos/tussenjaarbeurs/ 

• Aanmelden: https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-

risicos/tussenjaarbeurs/inschrijfformulier-tussenjaarbeurs-1-december-2018/  

 

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met de decaan, a.filius@schoter.nl  

 

Vriendelijke groet,  

 

Brenda Stam  teamleider 23456 vwo  

Marlies Doeve  teamleider 2345 havo 

Anouk Filius  decaan tto, atheneum, havo, mavo 
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