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tel. 00 32 89 77 99 50 

| versie maart 2022 | 

Wat ga ik verder studeren? 

En waar?  

De middelbare school bijna achter de rug en klaar om verder te studeren aan een  

hogeschool of universiteit? Of misschien iets helemaal anders? Daarvoor moet je eerst 

een aantal belangrijke dingen onder de loep nemen.  

Verplaats je naar de wereld van het hoger onderwijs. 
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Universiteiten Vlaanderen 

Vrije universiteit Brussel 

Pleinlaan 2, 1050 ELSENE 

https://www.vub.be/  

 

On campus infodag op 24 april, 10u- 18u. 

Inschrijven via https://vrije-universiteit-brussel-

vub.idloom.events/on-campus-vub-infodag 

On campus infodag op 4 september, 10u- 18u. 

Inschrijven via https://vrije-universiteit-brussel-

vub.idloom.events/on-campus-vub-infodag-september 

 

Tal van extra online infosessies doorheen het 

jaar. Je sessie vinden en inschrijven via: 

https://vrije-universiteit-brussel-

vub.idloom.events/online-infomoment 

 

Universiteit Antwerpen 

Prinsstraat 13, 2000 ANTWERPEN 

https://www.uantwerpen.be/  

 

Infodagen: 

• 7 mei ; 

• 3 september . 

 
Voorlopig geen data over extra openlesdagen. 
 
Neem contact op met ontdek@uantwerpen.be 

 

Bekijk alvast de online voorbeeldlessen: https://

www.uantwerpen.be/nl/studeren/voorbereiding-advies-

studiekeuze/voorbeeldlessen/  

Inschrijving gebeurt in 3 stappen: 

1) online aanmelden 

2) Persoonlijk inschrijven 

3) je studieprogramma samenstellen. 

 

Alle informatie voor inschrijving is online te 

vinden op https://www.uantwerpen.be/nl/

studeren/inschrijven/nu-inschrijven/hoe-waar-

wanneer/   

Katholieke Universiteit Leuven 

Oude Markt 13, 3000 LEUVEN 

http://www.kuleuven.be  

 

KU Leuven organiseert dit jaar weer veel live infodagen die 

voor elke opleiding en campus op verschillende tijdstippen 

vallen, check alle info hier: https://www.kuleuven.be/

toekomstigestudenten/informeren-en-ervaren 

Als je op kot wil gaan is de bezoekdag op 30 april 9u – 16u 

zeker een aanrader, schrijf je in via:  https://

www.kuleuven.be/stuvo/kot/zoeken/bezoekdagen 

Op 3 september is er ook nog een live infobeurs over alle 

bacheloropleidingen, meer info via: https://

www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/infobeurs 

Openlesdagen: https://www.kuleuven.be/

toekomstigestudenten/forms/agenda/nl/openlesdagen?

target_audience=1 

Voor toekomstige infomomenten kijk op: https://

www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/

infomomenten.php 

 

Online voorinschrijven kan op: https://

www.kuleuven.be/inschrijvingen/eerste-

inschrijving-of-na-onderbreking  

 

Persoonlijk inschrijven kan op:  

• 10 maart : start voorinschrijving  

• 16 augustus: start inschrijfperiode 

• 26 september: start academiejaar  

 

Om je online inschrijving definitief te maken, ga 

je langs op de campus waar je gaat studeren. 

Wanneer en waar vind je per campus terug 

onderaan de pagina op: https://

www.kuleuven.be/inschrijvingen/eerste-

inschrijving-of-na-onderbreking  

Hoe bereik ik de hogescholen, universiteiten...? 

Een aantal studierichtingen kun je aan verschillende universiteiten en hogescholen volgen. 
Probeer uit te vissen welke school en welke stad jouw voorkeur uitdragen. En daarbij spelen een 
aantal inhoudelijke maar ook een aantal praktische zaken een rol.  

Ga zeker ook eens op hun website kijken voor meer informatie. 

Hier vind je een lijst met de online infodagen e.d. per instelling. Veel succes! 

https://www.vub.be/
https://www.uantwerpen.be/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/voorbereiding-advies-studiekeuze/voorbeeldlessen/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/voorbereiding-advies-studiekeuze/voorbeeldlessen/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/voorbereiding-advies-studiekeuze/voorbeeldlessen/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/inschrijven/nu-inschrijven/hoe-waar-wanneer/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/inschrijven/nu-inschrijven/hoe-waar-wanneer/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/inschrijven/nu-inschrijven/hoe-waar-wanneer/
http://www.kuleuven.be
https://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/infomomenten.php
https://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/infomomenten.php
https://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/infomomenten.php
https://www.kuleuven.be/inschrijvingen/eerste-inschrijving-of-na-onderbreking
https://www.kuleuven.be/inschrijvingen/eerste-inschrijving-of-na-onderbreking
https://www.kuleuven.be/inschrijvingen/eerste-inschrijving-of-na-onderbreking
https://www.kuleuven.be/inschrijvingen/eerste-inschrijving-of-na-onderbreking
https://www.kuleuven.be/inschrijvingen/eerste-inschrijving-of-na-onderbreking
https://www.kuleuven.be/inschrijvingen/eerste-inschrijving-of-na-onderbreking
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Universiteit Hasselt 

Campus Hasselt: 

Martelarenlaan 42, 3500 HASSELT 

 

transnationale Universiteit  

Limburg 

Campus Diepenbeek: 

Agoralaan gebouw D , 3590  

DIEPENBEEK  

 

https://www.uhasselt.be/  

Online infodag op 30 maart, 14u  

On campus infodag 23 april, 9u30 

 

Inschrijven via https://www.uhasselt.be/infodagen  

 

.Alle proefritten/ openlesdagen gaan door on campus, meer 

info en inschrijven via: https://www.uhasselt.be/nl/info-voor/

toekomstige-studenten/proef-van-een-les?

parentId=4088&p=1 

Klik hier op voorinschrijven om naar de  

webpagina te gaan.  

Vanaf 27 juni 2022 kan je je definitief inschrijven 

Alle informatie vind je op https://

www.uhasselt.be/inschrijven  

Universiteit Gent 

Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000  

GENT 

http://www.ugent.be 

Algemene online infosessie ‘straks student aan de UGent’ op 

29 maart , 19u30 - 21u30, schrijf je in via: https://

www.ugent.be/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/

studiekeuze/straksstudent 

Specifieke infosessie over de opleidingen gaan door on cam-

pus, meer info en inschrijvingen via: https://

studiekiezer.ugent.be/nl/overzicht/infodagen 

Online inschrijven kan nu al! 

Klik hier op voorinschrijven om naar de  

webpagina te gaan.  

Inschrijvingen starten vanaf 1 augustus. 

dien je je inschrijving online te finaliseren 

via Oasis. 

Lukt dit niet online: ga dan persoonlijk langs.  

Universiteiten Nederland 

Rijksuniversiteit Groningen  

Voor alle locaties: klik hier.  

https://www.rug.nl/  

Allerlei evenementen rond verder studeren aan deze universi-

teit staan mooi opgesomd op deze pagina: https://

www.rug.nl/education/events/ 

Bekijk de inschrijfprocedure voor de  

bacheloropleiding, klik hier.  

Technische Universiteit Delft  

Mekelweg 5, 2628 CD DELFT 

https://www.tudelft.nl/  

Online Q&A event op 21 april, 19u - 20u, inschrijven kan via: 

https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/

voorlichting-bachelor/bsc-online-open-dagen 

Nog meer info? check dan deze link: https://www.tudelft.nl/

onderwijs/voorlichting-en-ervaren/voorlichting-bachelor 

Voor verdere informatie over de toelating en de 

aanmelding, klik hier.  

Technische Universiteit  

Eindhoven  

Groene Loper 3, 5612 AE  

EINDHOVEN  

https://www.tue.nl/en/  

Bachelor open lesdagen gaan door van 25 maart tot 8 april. 

Vind hier jouw openlesdag: https://www.tue.nl/en/education/

mystarttue/bachelor-experience-days/ 

Informatie en aanmelding kan via https://www.tue.nl/

studeren/mystarttue/bachelor-open-dagen/  

Bekijk de inschrijfprocedure voor de  

bacheloropleiding, klik hier.  

https://www.uhasselt.be/
https://www.uhasselt.be/infodagen
https://uhintra03.uhasselt.be/webregistratie/(S(btzzfkv4zvumkexnhdsta0hr))/default.aspx
https://www.uhasselt.be/inschrijven
https://www.uhasselt.be/inschrijven
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/overzicht.htm
https://oasis.ugent.be/oasis-web/registratie?target=inschrijven
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/wie-kan-online-inschrijven.htm
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/langskomen-definitief-inschrijven.htm
https://www.rug.nl/education/
https://www.rug.nl/staff/location/
https://www.rug.nl/
https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/aanmelding-en-inschrijving/inschrijfprocedure-bacheloropleiding
https://www.tudelft.nl/en/student/administration/
https://www.tudelft.nl/
https://www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding/
http://www.tue.nl/studeren/studeren-aan-de-tue/toelating-en-inschrijving/
http://www.tue.nl/studeren/studeren-aan-de-tue/toelating-en-inschrijving/
https://www.tue.nl/en/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/bachelor-open-dagen/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/bachelor-open-dagen/
https://www.tue.nl/en/education/degree-programs/bachelor-programs/
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Erasmus University Rotterdam 

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 

PA ROTTERDAM 

https://www.eur.nl/  

Live open dag op 2 april, 11u - 15u on campus. Inschrijven via: 

https://www.eur.nl/evenementen/live-open-dag-bezoek-ons-

op-de-campus-2022-04-02 

Online meeloopdagen worden georganiseerd vanaf 25 maart - 

29 april 2022.  Voor meer informatie per bacheloropleiding 

bekijk je best deze webpagina: https://www.eur.nl/onderwijs/

bacheloropleidingen/voorlichting  

 

Voor meer informatie over de toelating en in-

schrijving, kijk je best op deze webpagina: 

https://www.eur.nl/onderwijs/

bacheloropleidingen/toelating-en-inschrijving  

Protestantse Theologische  

Universiteit  

Campus Groningen: 

Oude Ebbingestraat 25 

9712 HA GRONINGEN 

Campus Amsterdam: 

De Boelelaan 1105  

1081 HV AMSTERDAM  

https://www.pthu.nl/  

Online open dag bachelor Theologie op 31 maart, 19u30 - 

20u30. 

On campus (Amsterdam)  voorlichtingsavond op 4 april, 17u30 

- 20u30. 

On campus (Groningen) open dag bachelor Theologie 23 april. 

 

Meer over de toelatingseisen en inschrijvingen 

vind je op https://www.pthu.nl/onderwijs/

bachelor/Bachelor-Theologie-Amsterdam/  

Theologische Universiteit Apel-

doorn  

Wilhelminapark 4, 7316 BT APEL-

DOORN 

https://www.tua.nl/  

On Campus (Utrecht) open dag op 7 april of 12 mei: 

https://www.tukampen.nl/opendag/ 

 

 

Alle informatie voor toekomstige studenten, de 

toelating en inschrijving vind je op https://

www.tua.nl/nl/informatie-voor-toekomstige-

studenten  

Theologische Universiteit Kampen 

Broederweg 15, 8261 GS KAMPEN 

https://www.tukampen.nl/   

On Campus (Utrecht) open dag op 7 april of 12 mei: 

https://www.tukampen.nl/opendag/ 

Wil je hieraan deelnemen? Dan stuur je best een mailtje naar:  

kennismaken@tukampen.nl 

Meer over de toelatingsvoorwaarden en  

inschrijving vind je op https://

www.tukampen.nl/studeren/toelating-en-

inschrijving/  

Radboud Universiteit Nijmegen  

Houtlaan 4, 6525 XZ  

NIJMEGEN 

https://www.ru.nl/   

Open dag op 26 maart on campus. Daarnaast kan je je ook 

aanmelden op hun online platform vooral je vragen:  

https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-

dagen-en-studievoorlichting/bachelor-open-dag/ 

Wat je kan verwachten en hoe jij je kunt aanmelden vind je 

hier: Aanmelden. 

EU/EER studenten kunnen zich tot uiterlijk 1 mei 

aanmelden via Studielink.  

Je moet je inschrijving in Studielink op 31 augus-

tus volledig afgerond hebben.  

Alle informatie vind je hier. 

Universiteit Leiden  

Rapenburg 70, 2311 EZ LEIDEN 

https://www.universiteitleiden.nl/  

Kom nu proefstuderen van 4 tot 14 april online of on campus.  

Bekijk hier het aanbod per opleiding: 

https://www.universiteitleiden.nl/agenda/extra/2022/04/

proefstuderen#bekijk-het-aanbod-per-opleiding 

Alle informatie en stappen over de toelating en 

aanmelding vind je op https://

www.universiteitleiden.nl/onderwijs/toelating-

en-aanmelding/bachelors  

https://www.eur.nl/
https://www.eur.nl/
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/toelating-en-inschrijving
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/toelating-en-inschrijving
https://www.pthu.nl/Onderwijs_PThU/
https://www.pthu.nl/Onderwijs_PThU/
https://www.pthu.nl/
https://www.pthu.nl/onderwijs/bachelor/Bachelor-Theologie-Amsterdam/
https://www.pthu.nl/onderwijs/bachelor/Bachelor-Theologie-Amsterdam/
https://www.tua.nl/nl/onderwijs/o/bachelor-theologie/toelating-en-inschrijving
https://www.tua.nl/nl/onderwijs/o/bachelor-theologie/toelating-en-inschrijving
https://www.tua.nl/
https://www.tua.nl/nl/informatie-voor-toekomstige-studenten
https://www.tua.nl/nl/informatie-voor-toekomstige-studenten
https://www.tua.nl/nl/informatie-voor-toekomstige-studenten
https://www.tukampen.nl/portal-informatiepagina/toelating-en-inschrijving
https://www.tukampen.nl/
mailto:kennismaken@tukampen.nl
https://www.tukampen.nl/studeren/toelating-en-inschrijving/
https://www.tukampen.nl/studeren/toelating-en-inschrijving/
https://www.tukampen.nl/studeren/toelating-en-inschrijving/
http://www.ru.nl/aanmelden/
https://www.ru.nl/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-dagen-en-studievoorlichting/online-bachelor-open-dag/
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/toelating-inschrijving/
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs
https://www.universiteitleiden.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding/bachelors
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding/bachelors
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding/bachelors
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Universiteit Maastricht  

Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK 

Maastricht  

https://

www.maastrichtuniversity.nl/nl  

Alle online verdiepingsdagen vind je terug in de agenda van de 

UM. Hier vind je ook de data van de openlesdagen terug. 

Bekijk ze hier.   

De Bachelor opendag gaat door op 8 oktober 2022 . Meer info 

over het programma en wat je kan verwachten vind je hier. 

Meer over de toelatingsvoorwaarden en  

inschrijving vind je op https://

www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/

voordat-je-studie-begint/toelating-inschrijving 

Universiteit Twente  

Drienerlolaan, 7522 NB Enschede  

https://www.utwente.nl/  

Deze universiteit organiseert tal van evenementen zoals Taster 

days, meeloopdagen of openlesdagen, bekijk alle evenemen-

ten in de studiekeuzekalender: https://www.utwente.nl/

onderwijs/studiekeuzekalender/ 

 

Voor meer informatie of je in te schrijven voor een reminder 

kijk je best op https://www.utwente.nl/en/opendays/  

Inschrijven kan via de studielink op https://

www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/toelating-

en-inschrijving/  

 

Universiteit Utrecht  

Domplein 29, 3512 JE Utrecht  

https://www.uu.nl/  

De volgende Bachelor Open Dagen vinden plaats op vrijdag 18 

en zaterdag 19 november.  

Mailadres voor vragen rond studievoorlichting: 

studievoorlichting@uu.nl  

Meer informatie over inschrijvingen vind je hier. 

https://www.uu.nl/bachelors/algemene-

informatie/informatie-voor-nederlandse-

studenten/inschrijven/hoe-schrijf-je-je  

Universiteit van Amsterdam  

1012 WX Amsterdam  

https://www.uva.nl/?cb  

Proefstuderen kan voor de verschillende bachelors van 4 

t.e.m. 13 april.   

Alle informatie over de studiekeuze vind je op https://

www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/open-

dagen.html  

Bekijk de inschrijvingsstappen hier op https://

www.uva.nl/onderwijs/bachelor/inschrijven/

inschrijven.html  

Tilburg University  

Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg  

https://

www.tilburguniversity.edu/  

Student for a day op 11 april; 

Campus experience op 11 mei. 

Meer informatie en aanmelding , klik hier.  

Alle informatie over de toelating en inschrijving 

per bacheloropleiding vind je op https://

www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/

bacheloropleidingen/inschrijven  

Universiteit voor Humanistiek  

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 

HD Utrecht  

https://www.uvh.nl/  

Heeft u een algemene vraag over de studie? 

Mail info@uvh.nl of bel 030 2390100 

Open dagen en proefcolleges: Esther de 

Man, e.deman@uvh.nl 

Studieadviseur: Inge-Marlies Bulsink en Carmen Alfayate 

Scott, studieadvies@uvh.nl  

Mits je hebt gekeken of je aan de  

toelatingseisen voldoet, kan je pas inschrijven 

via de studielink.  

http://www.maastrichtuniversity.nl/
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/event_type/study-information-104/event_type/voorlichtingsactiviteit-8755/event_type/information-activity-7976
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/bachelor-open-dag-8-oktober-2022
http://www.utwente.nl/ces/studentservices/inschrijven/
https://www.utwente.nl/
https://www.utwente.nl/en/opendays/
https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/toelating-en-inschrijving/
https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/toelating-en-inschrijving/
https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/toelating-en-inschrijving/
https://www.uu.nl/
https://www.uu.nl/
mailto:studievoorlichting@uu.nl
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/inschrijven/hoe-schrijf-je-je
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/inschrijven/hoe-schrijf-je-je
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/inschrijven/hoe-schrijf-je-je
http://www.uva.nl/onderwijs
https://www.uva.nl/?cb
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/open-dagen.html
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/open-dagen.html
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/open-dagen.html
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/inschrijven/inschrijven.html
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/inschrijven/inschrijven.html
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/inschrijven/inschrijven.html
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/inschrijven/
https://www.tilburguniversity.edu/
https://www.tilburguniversity.edu/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/meeloopdag
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/inschrijven
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/inschrijven
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/inschrijven
http://www.uvh.nl/onderwijs/opleidingen
https://www.uvh.nl/
mailto:info@uvh.nl
mailto:e.deman@uvh.nl
mailto:studieadvies@uvh.nl
https://www.uvh.nl/onderwijs/bachelor-humanistiek/toelatingseisen
https://www.studielink.nl/?brinCode=23BF
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Vrije Universiteit Amsterdam  

De Boelelaan 1105, 1081 HV Am-

sterdam  

https://www.vu.nl/nl/  

De VU bachelordagen staan gepland op vrijdag 4 en zaterdag 5 

november 2022. Je kan je hier vooraanmelden. 

Proefstuderen of meelopen kan online. Datums zijn nog niet 

bekend maar je kan de webpagina in de gatenhouden voor 

meer info: https://vuweb.vu.nl/nl/meer-over/proefstuderen-

en-meelopen  

Inschrijven voor de bachelor opleiding doe je 

best voor 1 april, later kan ook maar dan veran-

deren de voorwaardes en bepaalt de opleiding 

of je mag starten.  

Alle info vind je hier: https://vuweb.vu.nl/nl/

meer-over/aanmelden-bacheloropleiding  

Wageningen Universiteit  

Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB 

Wageningen  

https://www.wur.nl/  

Volg hier de open dagen en meeloopdagen op de voet: 

https://www.wur.nl/nl/Agenda/Open-dagen-en-

meeloopdagen.htm 

 

Inschrijven voor een bacheloropleiding kan via 

de studielink via deze webpagina: https://

www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/

Bachelor/Aanmelden-voor-een-

Bacheloropleiding.htm  

Hogescholen Vlaanderen 

Odisee 

Warmoesberg 26, 1000 BRUSSEL 

http://www.odisee.be 

 

studieadvies@odisse.be  

Infodag XL op alle campussen op: 

- 23 april van 9u30 tot 16u30 

Meer info op https://www.odisee.be/kalender/infodag-xl-op-

alle-campussen-welkom-op-zaterdag-23-april-van-9u30-tot-

16u30 

Je kan je online inschrijven of vanaf eind juni op 

de campus: https://www.odisee.be/nl/

inschrijven  

LUCA School of Arts 

Paleizenstraat 70 

1030 SCHAARBEEK 

http://www.luca-arts.be/ 

 

Er vinden dit jaar weer tal van infodagen en openlesdagen 

plaats op de campussen zelf.  

Check hier de momenten voor een specifieke opleiding. 

 

Inschrijven kan op https://www.luca-arts.be/nl/

inschrijven  

Erasmushogeschool Brussel 

Nijverheidskaai 170 

1070 ANDERLECHT 

http://

www.erasmushogeschool.be 

 

Infodag on campus op 14 mei, registreer je hier. 

Je kiest op die dag je campus, je opleiding en je tijdstip en dan 

word je uitgenodigd voor een infodag op maat gemaakt voor 

jou.  

Inschrijven kan op https://

www.erasmushogeschool.be/nl/inschrijven  

http://www.vu.nl/nl/opleidingen/index.aspx
https://www.vu.nl/nl/
https://vu.nl/nl/mijn-studiekeuze/HvLHVZEn8WUpuVf5i44qshXaLoPmlAxDWv46SkR8_voIaY3vzhjx%252BVWz8HVD_AojqBhoTTS54oAkHd
https://vuweb.vu.nl/nl/meer-over/proefstuderen-en-meelopen
https://vuweb.vu.nl/nl/meer-over/proefstuderen-en-meelopen
https://vuweb.vu.nl/nl/meer-over/aanmelden-bacheloropleiding
https://vuweb.vu.nl/nl/meer-over/aanmelden-bacheloropleiding
http://www.wageningenuniversity.nl/NL/Informatie+voor/
https://www.wur.nl/
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Aanmelden-voor-een-Bacheloropleiding.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Aanmelden-voor-een-Bacheloropleiding.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Aanmelden-voor-een-Bacheloropleiding.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Aanmelden-voor-een-Bacheloropleiding.htm
http://www.odisee.be/
mailto:studieadvies@odisse.be
https://www.odisee.be/nl/inschrijven
https://www.odisee.be/nl/inschrijven
http://www.luca-arts.be/
https://www.luca-arts.be/nl
https://www.luca-arts.be/nl/inschrijven
https://www.luca-arts.be/nl/inschrijven
http://www.erasmushogeschool.be/
http://www.erasmushogeschool.be/
https://www.erasmushogeschool.be/nl/evenementen/infodag-14-mei
https://www.erasmushogeschool.be/nl/inschrijven
https://www.erasmushogeschool.be/nl/inschrijven
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Artesis Plantijn Hogeschool  

Antwerpen 

Lange Nieuwstraat 101 

2000 ANTWERPEN 

 

http://www.ap.be 

 

 

Infodagen on campus op: 

• 23 april, 10u - 14u 

• 25 juni, 10u - 14u 

• 3 september, 10u - 14u 

Voor openlesdagen kan je hier terecht voor de verschillende 

opleidingen. 

Inschrijven kan op https://www.ap.be/ik-schrijf-

me-in  

Karel de Grote-Hogeschool /

Katholieke Hogeschool  

Antwerpen 

 

Brusselstraat 45 

2018 ANTWERPEN 

 

http://www.kdg.be 

Infodagen on campus op: 

• 23 april, 10u - 14u 

• 25 juni, 10u - 14u 

• 6 september, 16u - 20u 

Voor openlesdagen kan je hier terecht voor de verschillende 

opleidingen. 

Chat met een student: https://www.kdg.be/chat 

Inschrijven kan op https://www.kdg.be/

inschrijven  

Hogere Zeevaartschool  

Noordkasteel-Oost 6 

2030 ANTWERPEN 

http://www.hzs.be 
 

On campus infodag: 23 april, 10u - 14u 

On campus openlesdag: 4 mei. 

On campus infodag: 3 september, 10u - 14u 

Schrijf je in via deze link 

Inschrijven kan binnenkort via: Registratie 

(hzs.be)  

Thomas More Kempen 

Kleinhoefstraat 4 

2440 GEEL 

http://www.thomasmore.be/ 
  

On campus Opencampusdag | zaterdag 30 april van 10u - 14u. 

On campus Opencampusdag | zaterdag 25 juni 10u - 14u.  

Opencampusavond & Inschrijven | woensdag 7  september 

18u – 21u 

Registreer je voor deze evenementen via hier. 

 

Inschrijven kan op https://

www.thomasmore.be/inschrijven  

UC Leuven  

Geldenaaksebaan 335 

3001 HEVERLEE 

http://www.ucll.be/  

 

On campus infodag 23 april, 9u  - 13u 

 

Openlesdagen: 30 maart , 13u30 – 17u 

Registreer je hier 

Inschrijven kan op https://www.ucll.be/eerste-

inschrijving-bij-ucll-portaal  

http://www.ap.be/
https://www.ap.be/openlesdagen
https://www.ap.be/ik-schrijf-me-in
https://www.ap.be/ik-schrijf-me-in
http://www.kdg.be/
http://www.kdg.be/
https://www.kdg.be/opleidingen/infomomenten/volg-een-les
https://www.kdg.be/chat
https://www.kdg.be/inschrijven
https://www.kdg.be/inschrijven
http://www.hzs.be/
https://www.hzs.be/nl/artikel/informatiedagen-2022
https://registratie.hzs.be/Default.aspx
https://registratie.hzs.be/Default.aspx
http://www.thomasmore.be/
https://www.thomasmore.be/
https://www.thomasmore.be/inschrijven
https://www.thomasmore.be/inschrijven
http://www.ucll.be/
https://forms.summit.nl/UCLL/Openlesdagen/31b93758-2823-42ae-933a-a86d0c6d5f64/started#/Page/0
https://www.ucll.be/eerste-inschrijving-bij-ucll-portaal
https://www.ucll.be/eerste-inschrijving-bij-ucll-portaal
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Hogeschool PXL  

Elfde-Liniestraat 24 

3500 HASSELT 

http://www.pxl.be  

Infodagen: 

• 23 april, 10u - 14u; 

• 5 juli, 15u - 20u; 

• 10 september, 9u - 14u  
 
 
Openlesdagen:  
 

• 4 mei 
 
Registreer je hier voor een van de evenementen. 

Voorinschrijven voor academiejaar 2022-

2023 kan je online doen. 

Voor PXL-Music en PXL-MAD kan je je pas voor-

inschrijven na kennisname van de resultaten 

van de toelatingsproef en op voorwaarde dat je 

geslaagd bent. 

Info over de toelatingsproef PXL-MAD 

Registratie toelatingsproef PXL-MAD 

Info over de toelatingsproef PXL-Music 

Registratie toelatingsproef PXL-Music 

UC Limburg 

 

Agoralaan Gebouw B bus 1 

3590 DIEPENBEEK 

 

http://www.ucll.be  

On campus infodag 23 april, 9u - 13u 

 

Openlesdagen: 30 maart , 13u30 – 17u 

Registreer je hier 

Inschrijven kan op https://www.ucll.be/

studeren/inschrijven  

Katholieke Hogeschool Vives 

Noord  

Xaverianenstraat 10 

8200 SINT-MICHIELS 

http://www.vives.be 

 

On campus infodagen: 

• zaterdag 25 juni, 10u – 17u; 

• Vrijdag 26 augustus, 16u - 21u; 

• Maandag 12 september, 16u - 20u. 

Openlesdag | woensdag 27 april, 14u - 17u. 

Inschrijven kan op https://www.vives.be/nl/

inschrijven-bij-vives  

Hogeschool West-Vlaanderen  

Marksesteenweg 58 

8500 Kortrijk  

http://www.howest.be 

 

On campus infodagen op alles campussen: 
 

• zaterdag 7 mei, 10u - 16u; 

• Zaterdag 25 juni, 10u - 16u; 

• Zaterdag 27 augustus, 10u - 13u ; 

• Vrijdag 9 september, 17u — 20u30. 
 
Inschrijven kan via hier. 

Wie zich aan Howest wil inschrijven, kan dit 

doen via een voorinschrijving tijdens de infodag 

of van thuis uit.   

http://www.pxl.be/
https://www.pxl.be/Pub/Toekomstige-studenten/Toekomstige-studenten-Studie-kiezen/Toekomstige-studenten-Studie-kiezen-Infodagen.html
http://voorinschrijvingen.pxl.be/
http://www.pxl-mad.be/toelatingsinfo
http://www.pxl.be/pxl-mad-toelatingsproef
http://www.pxl.be/Pub/Departementen/PXL-Music.html
http://www.pxl.be/pxl-music-toelatingsproef
http://www.ucll.be/
https://forms.summit.nl/UCLL/Openlesdagen/31b93758-2823-42ae-933a-a86d0c6d5f64/started#/Page/0
https://www.ucll.be/studeren/inschrijven
https://www.ucll.be/studeren/inschrijven
http://www.vives.be/
https://www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives
https://www.vives.be/nl/inschrijven-bij-vives
http://www.howest.be/
https://www.howest.be/nl/infodagen2022
https://www.howest.be/nl/studeren/inschrijven-en-info/inschrijven


 9 

 

 

Hogeschool Gent  

Geraard de Duivelstraat 5 

9000 GENT 

http://www.hogent.be/ 

 

On campus infodagen: 
 

• 23 april, 10u — 17u; 

• 24 april (School of Arts); 

• 25 juni, 10u — 17u; 

• 10 september, 10u — 17u. 
 
Reserveer hier je bezoek. 
 
Openlesdagen: 
 

• 30 maart; 

• 27 april; 

• 4 mei. 
 
Bekijk hier het aanbod en schrijf je in. 

Inschrijven kan op https://www.hogent.be/

student/inschrijven/  

Arteveldehogeschool  

Hoogpoort 15 
9000 GENT 

http://www.arteveldehs.be 

 

 

Openelesdagen worden steeds georganiseerd op  

Woensdagmiddagen en dit tot eind mei. 

 

Registreer hier je bezoek. 

Inschrijven kan op Inschrijven | Arteveldehoge-

school Gent  

http://www.hogent.be/
https://forms.summit.nl/Hogent/Infodagen/9a680f55-cb75-4974-9bda-0e70627a306b/started
https://forms.summit.nl/Hogent/Openlesdagen/28ab56ab-b1e7-47d4-b6ce-2b53cee27167/started#/Page/0
https://www.hogent.be/student/inschrijven/
https://www.hogent.be/student/inschrijven/
http://www.arteveldehs.be/
https://forms.summit.nl/Artevelde/Openlesdagenhybride/0ef46708-68b2-4bee-88d0-b23e7b61906b/started#/Page/0
https://www.arteveldehogeschool.be/inschrijven
https://www.arteveldehogeschool.be/inschrijven
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Hogescholen Nederland 

HAS Hogeschool 

Onderwijsboulevard 221, 5223 DE 

's-Hertogenbosch, Nederland  

https://www.hashogeschool.nl/  

Open dag te Den Bosch op 1 juni van 18u -20u  

Open dag te Venlo op 2 juni van 18u-20u  

Meer info op de website.  

 

Inschrijven kan op https://

www.hashogeschool.nl/aanmelden  

Fontys Hogescholen  

Rachelsmolen 1 

5612 MA Eindhoven 

https://fontys.nl/  

Deze hogeschool heeft tal van evenementen op het program-

ma staan, kies daarom voor een voorlichting op maat. 

Schrijf je hier in voor alle komende info– en meeloopdagen. 

Inschrijven en de toelatingsvoorwaarde bekijken 

kan op https://fontys.nl/Professionals-en-

werkgevers/Praktische-informatie-1/

Aanmelden.htm  

Zuyd Hogeschool  

Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ  

Heerlen, Nederland  

https://www.zuyd.nl/  

Open dagen zijn weer in november. Bekijk ze hier allemaal. 

Proefstuderen kan ook voor de vele vakken, daarvoor moet je 

je specifiek voor een vak aanmelden. 

Inschrijven kan op https://www.zuyd.nl/

studeren-bij/inschrijven  

Avans Hogeschool  

Onderwijsboulevard 215, 5223 DE 

's-Hertogenbosch, Nederland  

https://www.avans.nl/  

Alle open avonden vind je op https://www.avans.nl/

opleidingen/open-dagen  

Er zijn er al een aantal voorbij maar op 2 en 8  juni staan er 

nog gepland.  

Aanmelden en inschrijven kan op https://

www.avans.nl/studeren/aanmelden  

Design Academy Eindhoven   

Emmasingel 14, 5611 AZ Eindho-

ven, Nederland  

https://www.designacademy.nl/  

Er zijn geen opendeurdagen meer gepland.  Inschrijven kan op https://

www.designacademy.nl/study/apply  

 

Hogeschool Tio  

Sint Jacobsstraat 400 

3511 BT Utrecht 

Hogeschool Tio Amsterdam 

Hogeschool Tio Eindhoven 

Hogeschool Tio Hengelo 

Hogeschool Tio Rotterdam 

Hogeschool Tio Utrecht  

https://www.tio.nl/  

Alle info over de online open dagen vind je op:  

https://www.tio.nl/opendagen/  

 

Alle info over meelopen en proefstuderen vind je op https://

www.tio.nl/contact/meeloopdag/  

Inschrijven kan op https://www.tio.nl/contact/

aanmelden/  

https://www.hashogeschool.nl/
https://www.hashogeschool.nl/
https://www.hashogeschool.nl/aanmelden
https://www.hashogeschool.nl/aanmelden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fontys_Hogescholen
https://fontys.nl/
https://fontys.nl/Studeren/Studie-kiezen/Agenda-SKA.htm
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Praktische-informatie-1/Aanmelden.htm
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Praktische-informatie-1/Aanmelden.htm
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Praktische-informatie-1/Aanmelden.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuyd_Hogeschool
https://www.zuyd.nl/
https://www.zuyd.nl/opendagen
https://www.zuyd.nl/opendagen
https://www.zuyd.nl/studeren-bij/inschrijven
https://www.zuyd.nl/studeren-bij/inschrijven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avans_Hogeschool
https://www.avans.nl/
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen
https://www.avans.nl/studeren/aanmelden
https://www.avans.nl/studeren/aanmelden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Design_Academy_Eindhoven
https://www.designacademy.nl/
https://www.designacademy.nl/study/apply
https://www.designacademy.nl/study/apply
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hogeschool_Tio
https://www.tio.nl/vestigingen/amsterdam/
https://www.tio.nl/vestigingen/eindhoven/
https://www.tio.nl/vestigingen/hengelo/
https://www.tio.nl/vestigingen/rotterdam/
https://www.tio.nl/vestigingen/utrecht/
https://www.tio.nl/
https://www.tio.nl/opendagen/
https://www.tio.nl/contact/meeloopdag/
https://www.tio.nl/contact/meeloopdag/
https://www.tio.nl/contact/aanmelden/
https://www.tio.nl/contact/aanmelden/
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NHTV  

Monseigneur Hopmansstraat 2, 

4817 JS Breda, Nederland  

https://www.buas.nl/  

Een uitgebreide kennismaking vind je op 

https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken  

On campus open avond op 7 april, 18u — 21u30. 

Aanmeld procedures en inschrijven vind je op 

https://www.buas.nl/studeren-bij/opleidingen/

aanmeldprocedures  

Aeres Hogeschool  

Mansholtlaan 18, 6708 PA Wage-

ningen, Nederland  

https://www.aereshogeschool.nl/  

Doorstroomdag (openlesdag) op 31 maart , 9u45 — 15u45; 

Proefstudeerdag wageningen  op 8 april, 10u15 — 14u30; 

Online open avond almere op 21 april, 16u — 20u 

Online open avond voor startende studenten op 21 april, 

18u30 — 20u30. 

Meer evenementen te raadplegen in de agenda. 

Inschrijven voor voltijds opleiding kan op 

https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/

studeren-aan-aeres-hogeschool/inschrijven  

Inschrijven voor deeltijds cursus kan op 

https://www.aereshogeschool.nl/werken-en-

leren/studeren-aan-aeres-hogeschool/

inschrijven  

Amsterdamse Hogeschool voor de 

Kunsten  

Jodenbreestraat 3, 1011 NG Am-

sterdam, Nederland  

https://www.ahk.nl/  

Alle open dagen vanaf 31 maart t.e.m. 21 april.  

Vind je op https://www.ahk.nl/studiekeuze/opendagen/  

Toelating en aanmelding vind je terug onder 

iedere bacheloropleiding.  

https://www.ahk.nl/opleidingen/?tx_solr%

5Bfilter%5D%5B0%5D=level%253Abachelor  

Gerrit Rietveld Academie 

Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED 

Amsterdam, Nederland  

https://rietveldacademie.nl/  

De open dagen voor deze hogeschool werden al georganiseerd  

in februari.  

Bezoek de website voor meer info over de opleidingen.  

Toelating en inschrijving vind je op https://

rietveldacademie.nl/nl/page/439/toelatingen  

Hogeschool Inholland  

Verschillende locaties 

(Amsterdam, Delft, Den Haag, 

Diemen, Dortrecht, Haarlem, 

Rotterdam) https://

www.inholland.nl/contact/  

https://www.inholland.nl/  

On campus open dag op zaterdag 9 april, 10u — 14u 

Meld je hier aan. 

 

Kom je graag proefstuderen? Dat kan! Kies hier je opleiding en 

meld je aan voor een proefles.  

Inschrijven kan op https://www.inholland.nl/

inschrijven/  

Hogeschool van Amsterdam  

Amstelcampus, Weesperzijde 190, 

1097 DZ Amsterdam, Nederland  

https://www.hva.nl/  

On campus open dag op 12 april, 18u — 21u; 

Meer info over de opleidingen vind je op de website. 

Inschrijven kan op https://www.hva.nl/

praktisch/algemeen/hva-breed/ac-hr/

inschrijven-en-herinschrijven/inschrijven-en-

herinschrijven.html  

Hogeschool IPABO Amsterdam 

Alkmaar  

Jan Tooropstraat 136, 1061 AD 

Amsterdam, Nederland  

https://www.ipabo.nl/  

Online open dag op 12 april, 19u — 21u 

Meer info op https://opendag.ipabo.nl/  

Toelating en inschrijving vind je op https://

opendag.ipabo.nl/#faqs  

Hogeschool Utrecht   

• Jan Tooropstraat 136, 
Amsterdam 

• Johanna Westerdijkplein 
75, Den Haag 

• Museumpark 40, Rotter-
dam 

• Ruitenberglaan 27, Arn-
hem 

https://www.hu.nl/  

Online open dagen vind je terug per opleiding op deze pagina. 

 

Inschrijving en aanmelding voor de voltijds 

opleiding vind je bij iedere opleiding op 

https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen#/  

Inschrijven en aanmelding voor deeltijds oplei-

ding vind je bij iedere opleiding op  

https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen#/

min=0/  

https://nl.wikipedia.org/wiki/NHTV
https://www.buas.nl/
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken
https://www.buas.nl/studeren-bij/opleidingen/aanmeldprocedures
https://www.buas.nl/studeren-bij/opleidingen/aanmeldprocedures
https://www.aereshogeschool.nl/
https://www.zuyd.nl/opendagen
https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/studeren-aan-aeres-hogeschool/inschrijven
https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/studeren-aan-aeres-hogeschool/inschrijven
https://www.aereshogeschool.nl/werken-en-leren/studeren-aan-aeres-hogeschool/inschrijven
https://www.aereshogeschool.nl/werken-en-leren/studeren-aan-aeres-hogeschool/inschrijven
https://www.aereshogeschool.nl/werken-en-leren/studeren-aan-aeres-hogeschool/inschrijven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_Hogeschool_voor_de_Kunsten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_Hogeschool_voor_de_Kunsten
https://www.ahk.nl/
https://www.ahk.nl/studiekeuze/opendagen/
https://www.ahk.nl/opleidingen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=level%253Abachelor
https://www.ahk.nl/opleidingen/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=level%253Abachelor
https://rietveldacademie.nl/
https://www.zuyd.nl/opendagen
https://rietveldacademie.nl/nl/page/439/toelatingen
https://rietveldacademie.nl/nl/page/439/toelatingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hogeschool_Inholland
https://www.inholland.nl/contact/
https://www.inholland.nl/contact/
https://www.inholland.nl/
https://www.inholland.nl/opendag/aanmelden-open-dag/
https://www.inholland.nl/opendag/aanmelden-open-dag/
https://www.inholland.nl/inschrijven/
https://www.inholland.nl/inschrijven/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hogeschool_van_Amsterdam
https://www.hva.nl/
https://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/opleidingen.html
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/ac-hr/inschrijven-en-herinschrijven/inschrijven-en-herinschrijven.html
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/ac-hr/inschrijven-en-herinschrijven/inschrijven-en-herinschrijven.html
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/ac-hr/inschrijven-en-herinschrijven/inschrijven-en-herinschrijven.html
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/ac-hr/inschrijven-en-herinschrijven/inschrijven-en-herinschrijven.html
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hogeschool_IPABO_Amsterdam_Alkmaar&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hogeschool_IPABO_Amsterdam_Alkmaar&action=edit&redlink=1
https://www.ipabo.nl/
https://opendag.ipabo.nl/
https://opendag.ipabo.nl/#faqs
https://opendag.ipabo.nl/#faqs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hogeschool_Utrecht
https://www.hu.nl/jan-tooropstraat-136-amsterdam
https://www.hu.nl/jan-tooropstraat-136-amsterdam
https://www.hu.nl/johanna-westerdijkplein-75-den-haag
https://www.hu.nl/johanna-westerdijkplein-75-den-haag
https://www.hu.nl/museumpark-40-rotterdam
https://www.hu.nl/museumpark-40-rotterdam
https://www.hu.nl/ruitenberglaan-27-arnhem
https://www.hu.nl/ruitenberglaan-27-arnhem
https://www.hu.nl/
https://www.hu.nl/open-dagen-en-avonden
https://www.hu.nl/voltijd-opleidingen#/
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen#/min=0/
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen#/min=0/
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HKU (Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht)  

Nieuwekade 1, 3511 RV Utrecht, 

Nederland  

https://www.hku.nl/web/show  

De open dag is in november.  

Meer over meeloopdagen vind je op https://www.hku.nl/

Voorlichting/Meeloopdagen.htm  

 

Meer over aanmelding en toelating vind je op 

https://www.hku.nl/Voorlichting/

Aanmelden.htm  

Academie voor Geestesweten-

schappen  

Ina Boudier-Bakkerlaan 7, 3582 VA 

Utrecht, Nederland  

https://

academiegeesteswetenschap-

pen.nl/  

Online open avond op 14 april, 19u — 21u; 

Live open avond op 11 mei, 19u — 21u   

Meer info en aanmelden kan via https://

academiegeesteswetenschappen.nl/open-dagen/  

 

Inschrijven kan op https://

academiegeesteswetenschappen.nl/inschrijven/  

De Haagse Hogeschool  

Johanna Westerdijkplein 75, 2521 

EN Den Haag, Nederland  

https://

www.dehaagsehogeschool.nl/  

On campus open dag op 1 april, 16u — 20u. 

Meer info en aanmelden op https://

www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-

actueel/evenementen-en-activiteiten/details/2020/05/13/

default-calendar/open-avond---academie-voor-masters-

professional-courses  

Aanmelden kan per opleiding https://

www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/

bachelors  

Hogeschool Driestar educatief  

Burgemeester Jamessingel 2, 2803 

PD Gouda, Nederland  

https://www.driestar-educatief.nl/

home  

Voor de agenda te bekijken en alle open dagen, kijk op 

https://www.driestar-hogeschool.nl/agenda-en-open-dagen  

Aanmelden kan per opleiding https://

www.driestar-hogeschool.nl/Opleidingen  

Hogeschool Leiden 

Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden, 

Nederland  

https://www.hsleiden.nl/  

Wil jij graag aanwezig zijn bij de eerstvolgende Open Dag?  

Stuur je contactgegevens dan houden zij je op de hoogte van 

wanneer je je hiervoor kunt aanmelden.  

Inschrijfinformatie vind je op https://

www.hsleiden.nl/opleiden/

bacheloropleidingen/inschrijfinformatie/index  

Hogeschool Rotterdam  

Bekijk alle locaties hier.  

https://

www.hogeschoolrotterdam.nl/  

Elke dag is er een online open dag. Bekijk alle info hier https://

www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/hulp-bij-

studiekeuze/open-dag/  

Inschrijven kan op https://

www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/

inschrijving/  

Codarts, Hogeschool voor de 

Kunsten  

Kruisplein 26, 3012 CC Rotterdam, 

Nederland 

https://www.codarts.nl/  

Geen open dagen beschikbaar. Bekijk alle opleidingen voor 

meer informatie op de website.  

Toelatingsvoorwaarde en inschrijving vind je 

terug bij iedere opleiding op de website.  

Hotelschool The Hague  

Brusselselaan 2, 2587 AH Den 

Haag, Nederland  

https://hotelschool.nl/en  

Alle online open dagen zijn hier terug te vinden. 

Deze gaan door van 30 maart t/m 21 april. Om deel te nemen 

dien je een ticket te selecteren om je te registreren.  

 

Alle infomatie over inschrijving en aanmelding 

kan via de studielink. Meer via https://

hotelschool.nl/en/education/our-bachelor-

programme#!apply  
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Overige opleidingen in scholen in de omgeving 

Provinciaal Centrum voor Volwas-

senenonderwijs Moderne Talen 

Hasselt 

Gouverneur Verwilghensingel 1 

3500 HASSELT 

Je kan 15 talen leren bij Moderne Talen PCVO  

Voor meer info: https://www.modernetalen.be/nl/talen  

Inschrijven gebeurt persoonlijk in de opleiding-

centrum zelf.  

Centrum voor Volwassenenonder-

wijs De Verdieping 

Schachtplein 1 

3550 HEUSDEN-ZOLDER 

https://www.cvodeverdieping.be/  

 

Leren op afstand is meer dan ooit actueel.  

Wil jij weten of jij je thuis voelt in zo’n digitaal klaslokaal? 

Stap dan gratis in één van hen vele vSchool-cursussen in! 

Onze leerkrachten stellen enkele proefhoofdstukken ter 

beschikking.  

Welkom - CVO De Verdieping - Limburg  

Inschrijven kan op Opleidingen - CVO De Verdie-

ping - Limburg  

Centrum voor Volwassenenonder-

wijs LBC-NVK 

Paalsesteenweg 33 

3580 BERINGEN 

https://beringen.lbconderwijs.be/  

 

Meer info over het cursus aanbod op https://

beringen.lbconderwijs.be/content/cursusaanbod  

Info over inschrijven op https://

beringen.lbconderwijs.be/content/

inschrijvingen  

Centrum voor Volwassenenonder-

wijs Cursa 

Halmstraat 12 

3600 GENK 

https://cursa.be/  

Duaal leertraject bij Bpost, lees meer op https://cursa.be/

nieuws/tussentitel-10-2/  

Bekijk de rest van de opleidingen op https://cursa.be/

opleidingen/  

Info over inschrijven op https://cursa.be/faq/  

Provinciaal centrum voor volwas-

senenonderwijs Limburg 

Europaplein 36 

3630 MAASMECHELEN 

https://www.pcvolimburg.be/  

 

Kijk op de website voor alle opleidingen.  Inschrijven kan via http://www.online-

inschrijvingpcvolimburg.be/Webwinkel-

Category-7084417/Handel-en-

administratie.html  

Centrum voor Volwassenenonder-

wijs Qrios 

Rijksweg 357 

3630 MAASMECHELEN 

https://www.qrios.be/  

Bekijk alle opleidigen op Opleidingscentrum voor volwasse-

nen - Qrios  

Afhankelijk van welke opleiding je juist wil vol-

gen moet je je inschrijven op de locatie van 

Qrios waar dit gegeven wordt.  

Centrum voor Volwassenenonder-

wijs Lino 

Mudakkers 25 

3920 LOMMEL 

http://cvolino.be/  

Meer info over de opleidingen op de website.   Inschrijven kan op  

• hoofdcampus XPlus in Lommel 

• campus Veerkracht in Lommel 

• campus De Bever in Beverlo 

Meer info op http://cvolino.be/inschrijven/  

Syntra Limburg 

Campus: Genk, Hasselt, Neerpelt, 

Tongeren, Westerlo, Maaseik. 

https://www.syntra-limburg.be/  

Alle opleidingen vind je op https://www.syntra-limburg.be/

opleidingen  

Je kan je online inschrijven via de webpagina 

van de desbetreffende opleiding die je wilt 

volgen.  
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