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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 5(t)h 
 

 

 

 

 

Datum:   9 december 2022 

Kenmerk: 222300156/FIL 

Betreft:  Studiekeuze   

 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste leerling,  
 
Wij hopen uiteraard dat alle leerlingen dit examenjaar hun diploma halen en daarmee 
toegang hebben tot de studie van hun voorkeur. De inschrijving van vervolgopleidingen staat 
al open. De deadline voor studies waar een selectie voor geldt ligt op 15 januari 2023. Voor 
de overige studies is de deadline 1 mei 2023. Aanvullende informatie over o.m. dit 
aanmeldproces is als bijlage toegevoegd.  
 
Om uw zoon of dochter zo goed mogelijk voor te bereiden op deze, toch vaak best 
spannende keuze, zal de Hogeschool Inholland op donderdag 22 december met een team 
van studenten naar ons toekomen. De activiteit, die voor alle leerlingen uit 5 havo verplicht 
is, vindt plaats in de studieruimte in de kelder van school. 
 
Tijdens de activiteit vullen leerlingen een interessetest in, krijgen nog een aantal praktische 
tips over studeren, kosten, keuzes en het studentenleven en gaan in gesprek met de 
studenten. Wij gaan ervan uit dat veel leerlingen in deze fase van het schooljaar al een 
studie(richting) hebben gekozen en de studenten kunnen dus vooral ook mooi gebruikt 
worden bij alle vragen en twijfels die er nog liggen over het volgen van een specifieke studie 
of algemene praktische zaken waar je mee te maken krijgt als je straks gaat studeren. De 
studenten zijn er ook om leerlingen uit te dagen om hun huidige keuze te motiveren. Mogelijk 
kunnen die redenen of juist twijfels om voor een studie(richting) te kiezen worden aangevuld 
met de persoonlijke ervaringen van de studenten. Uiteraard kun je ook zeker bij hen terecht 
als je nog geen idee hebben wat je wilt gaan doen, voor leerlingen die eerst een tussenjaar 
willen nemen, naar het mbo willen of uiteindelijk op de universiteit terecht hopen te komen.   
 
De indeling is op 22 december als volgt:  

5ha: 9.40 – 10.40 uur 

5hb: 11.00 – 12.00 uur   

5hc: 12.00 – 13.00 uur  

5hd: 13.30 – 14.30 uur 

5he: 14.30 – 15.30 uur  
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Voor vragen kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter of met 

ondergenoemden.  

 

Met vriendelijke groet mede namens de mentoren van 5 havo, 

 

Paulien Dijkstra  coördinator 4 en 5 havo 

Anouk Filius    decaan  

 

 


