
Ben jij benieuwd hoe het is om aan het hbo
te studeren? Of wil je weten hoe studenten
van de HvA hun studiekeuze hebben
aangepakt? Onze studenten vertellen je daar
graag over tijdens een persoonlijk gesprek.

Heb je vragen over hoe je dat doet,
een studie kiezen? Of twijfel je
tussen een paar opleidingen? Of
weet je nog helemaal niet of je
straks wel wilt gaan studeren?
Bespreek jouw vraag met een
ervaren keuzecoach. 

12 april 2022 
Online open avond HvA
(laatste van 2021-2022)  
1 mei 2022 
Deadline inschrijving in
Studielink (voor maximaal 4
opleidingen) 

Ga in gesprek met
een keuzecoach:

Wil jij komend studiejaar studeren aan het hbo? En heb je nog geen keuze
kunnen maken? Dan is het tijd voor actie. De inschrijfdeadline van 1 mei is
sneller dan je denkt! Bekijk wat je nu nog kunt doen om tot een passende keuze
te komen: 

Help! Ik moet (nog) kiezen!

Ga in gesprek met een
student: 

Belangrijke data

 

Student voor een dag: kom proefstuderen/meelopen  

Kom kennismaken
op locatie

Weet je bijna zeker bij welke opleiding je wilt gaan
studeren? Wil je ervaren hoe het straks echt is? Word dan
student voor een dag!

Ben je al naar een (online) open dag geweest? Dan kun je bij
verschillende opleidingen komen kennismaken op locatie. Kom een
kijkje nemen bij de opleiding(en) die je interessant vindt en ervaar de
sfeer van de opleiding en het gebouw.

Bel met een HvA-student

Ga in gesprek met een
keuzecoach

Word student voor
een dag

Kom kennismaken op locatie

Bezoek de open avond op
12 april
Op dinsdagavond 12 april is de laatste open avond
van het studiejaar. Deze open avond vindt plaats
bij ons op locatie. Proef de sfeer op de campus,
volg een opleidingspresentatie en stel al je vragen
aan docenten, studenten en keuzecoaches. Meld je
snel aan!

Meld je aan voor de open avond

https://www.hva.nl/onderwijs/informatie-voor/scholen/student-in-de-klas/belgesprekken/hbo-dat-gaat-zo.html
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/studiekeuzegesprek/studiekeuzegesprek.html
https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/open-dagen/open-dag.html
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/studiekeuzegesprek/studiekeuzegesprek.html
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/student-voor-een-dag/student-voor-een-dag.html
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/communicatie/social-media/online-meelopen/online-meelopen.html
https://www.hva.nl/onderwijs/informatie-voor/scholen/student-in-de-klas/belgesprekken/hbo-dat-gaat-zo.html
https://www.hva.nl/onderwijs/informatie-voor/scholen/student-in-de-klas/belgesprekken/hbo-dat-gaat-zo.html
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/student-voor-een-dag/student-voor-een-dag.html
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/student-voor-een-dag/student-voor-een-dag.html
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/gesprek-met-een-student/gesprek-met-een-student.html
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/studiekeuzegesprek/studiekeuzegesprek.html
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/student-voor-een-dag/student-voor-een-dag.html
https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/wat-kan-ik-doen/kennismaken-op-locatie/kennismaken-op-locatie.html
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/studiekeuzegesprek/studiekeuzegesprek.html
https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/open-dagen/open-dag.html

