
  

 

 
 

 

 

Aan de ouders en leerlingen van klas 4 t/m 6  

 

Oldenzaal, 12 september 2022 

 

Betreft: Studiekeuze gerelateerde activiteiten en open dagen 2022-2023 

 

Geachte ouder, verzorger en leerling, 

 

 

Onderstaand twee berichten m.b.t studiekeuze gerelateerde activiteiten en een overzicht van alle 

open dagen voor het komende schooljaar. 
 
 

1. Onderwijsbeurs Noordoost, voor alle leerlingen 

 
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober staan de IJsselhallen in Zwolle volledig in het teken 
van Expeditie Studiekeuze. Jij en duizenden andere leerlingen kunnen tijdens dit studiekeuze-

evenement inspiratie op doen voor de toekomst. Op Onderwijsbeurs Noordoost vind je ruim 90 
(onderwijs)instellingen uit binnen- en buitenland die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste 
studie.  

Opleidingen op mbo, hbo en universitair niveau 
Onderwijsbeurs Noordoost biedt een groot overzicht van opleidingen op mbo, hbo en universitair 
niveau. Naast de vele scholen en opleidingen zijn er ook (leerwerk)bedrijven uit verschillende 
branches. Zij kunnen je onder andere vertellen hoe het is om na je studie binnen een bepaalde 

branche aan het werk te gaan.  

Lijkt het je leuk hier naartoe te gaan? Kijk dan hier het introductiefilmpje en geef je hier op!  

Als school raden we aan in het weekend te gaan zodat je geen schooldag hoeft te missen. Kun je 
zaterdags niet? Overleg dit dan met je mentor en vraag vrij via een verlofformulier, af te halen bij 

de leerlingenbalie.  

 

2. Careerday 11 oktober, Let op: voor leerlingen 4/5 havo en 4/5 vwo met een NT 
en/of NG profiel, 

 

 
Op dinsdag 11 oktober is het weer zover, dan vindt de Careerday on Tour plaats! 
 
Wat houdt het in? 

Tijdens de Careerday ga je met een groep leerlingen die, net zoals jij, geïnteresseerd zijn in 
techniek op bezoek bij twee technische bedrijven hier in de buurt. Je maakt kennis met het bedrijf, 
de mensen die er werken, het vakmanschap wat erbij komt kijken en de uitdagingen waar zijn voor 

staan. Je kunt gaan ontdekken of dit een sector is waar jij in de toekomst deel van uit wil maken.  
 
Voor wie is het? 
Voor alle leerlingen die geïnteresseerd zijn in technische beroepen of bedrijven met een NG of NT 
profiel en in 4/5 havo of 4/5 vwo zitten.  
 
Hoe ziet de ochtend eruit? 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbGrjOfj2xlk%26t%3D18s&data=05%7C01%7Cfrontoffice.lyceumstraat%40twentscarmelcollege.nl%7C873318ada9164061be2608da94a61054%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637985738194297415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N%2BQbIeo2BJuY%2FmU6apUAc5sqOUHJ%2FlS2rtyL9h6Z4yI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onderwijsbeurs.nl%2Fnl&data=05%7C01%7Cfrontoffice.lyceumstraat%40twentscarmelcollege.nl%7C873318ada9164061be2608da94a61054%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637985738194297415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=swgcHZMq%2FZSqJA8Ou9W5KP5AsmA0D80mN9qKZOkUg6I%3D&reserved=0


 

 

Om 9:00 uur begint de rondleiding bij het eerste bedrijf. We weten nog niet welk bedrijf dit is, dus 

ook nog niet precies hoe laat we worden opgehaald.  
Naar verwachting ben je rond 13:00 uur weer terug op school en kun je de rest van je lessen 
volgen. 
 

 
Wil je mee met deze ochtend? 
Meld je dan vóór vrijdag 16 september aan bij de decanen (A114 of via mail: 
i.gengler@twentscarmelcollege.nl) en breng ook je mentor op de hoogte.  
 

 
 

 
 

3. Overzicht open dagen 
 

Het schooljaar 2022-2023 is weer van start gegaan en een belangrijk onderdeel dit lopende 
schooljaar is het bezoeken van voorlichtingsbijeenkomsten van het hoger onderwijs. Onderstaand 
een overzicht met daarin een selectie van de open dagen die binnenkort plaatsvinden. Voor het 
bijwonen van een open dag vraag je minimaal een week van te voren verlof aan via een 

verlofformulier af te halen bij de leerlingenbalie.  

Deelname aan voorlichtingsactiviteiten, zowel online als fysiek, vragen om de nodige voorbereiding 
van het hoger onderwijs en daarom het advies om je echt op tijd aan te melden of om een 

alert/melding aan te maken zodat je een bericht ontvangt wanneer je je kunt inschrijven voor een 
activiteit. Op tijd aanmelden is dus belangrijk om van deelname verzekerd te zijn. 
 
Bezoek regelmatig de website van de hogescholen of universiteiten om naast de open dagen ook te 
kijken naar aanvullende informatie zoals de mogelijkheden van meeloopdagen en 

proefstuderen. 

Op www.studiekeuze123.nl staan alle open dagen op een rij. 
 
 
Overzicht open dagen voor de periode september, oktober en november 2022. 
 
Onderwijsbeurs Zwolle: vr. 7 en za. 8 oktober in de IJsselhallen. 
Hogescholen - HBO: 

Hogeschool Utrecht, online events: ma. 3 oktober t/m vr. 7 oktober. 
Hanzehogeschool Groningen: za. 29 oktober. 
Saxion, online: wo. 2 november. 
Saxion, locatie Apeldoorn: vr. 4 november. 
Saxion, locatie Deventer: za. 5 november. 
Saxion, locatie Enschede: za. 5 november. 
ArtEZ, Arnhem, Zwolle of Enschede: Arnhem za. 5 november, Zwolle za. 12 november en Enschede 

za. 19 november. 
Hogeschool Utrecht, online opleidingspresentaties: ma. 7 november t/m wo. 16 november. 
Windesheim: dinsdagavond 8 november online; vr. 11 november Zwolle en za. 12 november 

Almere. 
NHL Stenden, Emmen, Groningen, Leeuwarden &amp; Meppel: za. 12 november. 
Hogeschool Arnhem Nijmegen: Nijmegen za. 12 en zo. 13 november, Arnhem za. 19 november. 

Hogeschool Utrecht, op locatie: za. 26 november. 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht: za. 26 november. 
 
Universiteiten - WO: 
Wageningen Universiteit: online bachelor open dag do. 29 september; za. 15 oktober op de 
campus. 
Universiteit Maastricht: za. 8 oktober. 

Universiteit Twente Enschede: vr. 14 en za. 15 oktober op de campus en online wo. 16 november. 
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Technische Universiteit Eindhoven: za. 15 oktober. 

Erasmus Universiteit Rotterdam: za. 15 oktober. 
Technische Universiteit Delft: vr. 21 oktober en ma. 24 oktober. 
Universiteit Leiden, Leiden en Den Haag: za. 22 oktober. 
Rijks Universiteit Groningen: za. 29 oktober. 

Vrije Universiteit Amsterdam: vr. 4 en za. 5 november 
Radboud Universiteit Nijmegen: vr. 4 en za. 5 november. 
Universiteit Tilburg: za. 5 november. 
Universiteit van Amsterdam: online bachelorweek, za. 12 november t/m za. 19 november; vr. 18 
november op de campus. 
Universiteit Utrecht: za. 19 november. 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Rebecca Stavast en Irene de Greef - Gengler  

Decanen bovenbouw 

 

 

 

 

 
 
 


