
 

Bijlage I: Jaarplanning studiekeuze 

• Vrijdag en zaterdag 1 en 2 oktober 2021:  

Onderwijsbeurs in de IJsselhallen Zwolle. Opgeven via onderwijsbeurs.nl 

 

• Vrijdag en zaterdag 26 en 27 november 2021:  

Buitenlandbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Opgeven via buitenlandbeurs.nl 

 

• Vrijdag 10 december 2021, 14.00 - 16.00 uur: 

Informatiemarkt voor leerlingen van klas 5 en 6. Oud-Celeasten vertellen over 

hun studie, tussenjaar, etc 

 

• Klas 6: Vóór 15 januari 2022 

Aanmelden numerus fixus-opleidingen. Overzicht van de numerus fixus-

opleidingen 2021-2022: https://www.studiekeuze123.nl/selectie/welke-

opleidingen-hebben-een-numerus-fixus 

 

• Klas 6: vóór 1 mei 2022 

Aanmelden overige studies (WO en HBO) 

 

• Dinsdag 15 februari 2022, 19.00 - 21.00: 

Beroepenavond voor klas 5 en 6 i.s.m. met andere Zwolse scholen. 

Ouders en studenten vertellen in een workshopachtige setting over hun beroep 

en studie. De avond wordt gehouden op Thorbecke Scholengemeenschap 

 

• Door het jaar heen:  

- modules via het digitale loopbaanoriëntatiesyseem Qompas en gesprekken 

met tutor/decaan gericht op competenties en talent 

- op eigen initiatief van de leerling volgen van oa proefcolleges het gaan naar 

open dagen. (zie bijlage II en bijlage III) 
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Bijlage II: Oud-leerlingen vertellen 

 

Naam Studie Link 

Isabel Kuin Soil, 
Water, Atmosphere  

https://youtu.be/2kEKyZVUIYY 

Boudewijn Graveland Eigen bedrijf https://youtu.be/zHcApCVVnGY 

Janieke Lankhorst  Geneeskunde https://youtu.be/8Q4Chm8EE2Q 

Salea van Dam Geneeskunde https://youtu.be/8Q4Chm8EE2Q 

Carlijn Kuiper Rechtsgeleerdheid als 
Fiscaal Recht  

https://youtu.be/1KDGPqi8DSU 

Henriëtte van der Klis Psychologie https://youtu.be/Ws2kS6W5Aww 

Annick Sprokkereef Bestuurs- en 
organisatiewetenschap 

https://youtu.be/0JGEyJYUgeI  

Amélie Stolk Tandheelkunde https://youtu.be/Gc6xKjFtKXw 

Laura Klein Bussink Creative Writing (Artez) https://youtu.be/pQaFiI_5_0E 

Judith Radersma Liberal Arts and Sciences https://youtu.be/ZoXl3CPn95A 

Djoeke Klaphake Liberal Arts and Sciences 
in Utrecht 

https://youtu.be/bRqe5XDWD54 
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Bijlage III: Verlof studiekeuze en handige links 

 

Verlof 

• Om deel te kunnen nemen aan proefcolleges & open dagen mogen leerlingen 

drie dagen per schooljaar verlof opnemen. 

• Het verlof mag niet in een toetsweek vallen en er mag geen toets zijn op die 

dag.  

• Het verlof moet gemeld worden bij de decanen via een speciaal formulier. Dit 

formulier is te vinden op onze decanaatspagina op de website: 

https://www.celeanum.nl/begeleiding/decanaat-profiel-en-

studiekeuze/studiekeuze-klas-4-5-en-6/ 

Mail het ingevulde formulier naar decanaat@celeanum.nl. De decanen zorgen 

ervoor dat het verlof geadministreerd wordt.  

 

Handige links 

• www.studiekeuze123.nl  

• Onze eigen website: https://www.celeanum.nl/begeleiding/decanaat-profiel-en-

studiekeuze/ 

• Volg ons op Instagram via @celeanumdecanaat voor laatste nieuwtjes 

• De websites van de diverse universiteiten om in te schrijven 

voor proefstuderen en open dagen (zie bijlage IV). 
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Bijlage IV: Overzicht (online)voorlichtingsactiviteiten 
universiteiten 

 

 Informatie vooraf 

In verband met Corona vinden de meeste activiteiten online plaats. Er zijn universiteiten 

die de mogelijkheid van een fysieke open dag voorlopig nog openhouden. Meeloopdagen 

en belevingsdagen zijn vaker fysiek ingepland. 

Een open dag is bedoeld om je te oriënteren op de verschillende opleidingen aan een 

bepaalde universiteit of hogeschool. Universiteiten gebruiken ook virtuele tours om een 

algemeen beeld van een universiteit te geven. 

Een meeloopdag is vooral bedoeld om sfeer te proeven. Je volgt een dag aan de hand van 

het rooster van een student. 

Een experience day/belevingsdag is bedoeld om een goed beeld te krijgen van een bepaalde 

opleiding aan de hand van proefcolleges, werkcolleges en andere activiteiten die in een 

studie voorkomen. Kortom het gaat om de dagelijkse invulling van een studie. 

In een webinar krijg je een live presentatie van een student over een bepaalde studie; er 

zijn video`s en vaak is er ook een live chatmogelijkheid. 

Proefstuderen houdt in dat je op een intensieve manier kennismaakt met een studie. Je 

volgt (online) colleges, je maakt opdrachten en er is begeleiding door een student. Op die 

manier kun je erachter komen of een studie geschikt is voor jou. 

Een webklas is een cursus voor leerlingen uit 5 en 6 vwo om de inhoud, sfeer en 

werkvormen van een bepaalde opleiding te ervaren. 

Een informatieavond voor ouders is bedoeld om de ouders een beeld te geven van een 

studie aan een bepaalde universiteit. 

Voor alle activiteiten is het verplicht om je vooraf aan te melden. Dat doe je via de site van 

de betreffende universiteit. 

Als een activiteit onder schooltijd plaatsvindt neem je van te voren contact met een 

decaan. Aan de hand van je inschrijvingsbevestiging kun je toestemming krijgen om lessen 

te missen. Je mag geen activiteiten plannen in toetsweken of op momenten dat er voor 

jou presentaties e.d. ingeroosterd zijn. 



Universiteit van Maastricht (UM) 

• https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/voorlichtingsactiviteiten 

• Bachelor Open Dag 6 november 2021: 
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/bachelor-open-dag-6-november-2021 

• Online voorlichtingen vanaf 12 oktober 2021: 
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/voorlichtingsactiviteiten/online-
voorlichtingen 
 

 

Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e) 
• https://www.tue.nl/en/education/: Diverse meeloopdagen en online workshops 

 

Tilburg University (TiU) 

• Voor alle evenementen: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/voorlichtingskalender 

• Start-je-keuze webinars woensdag 29 september: 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/studie

keuze-webinars 

• Bachelor open dag op 6 november 2021: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/open-dag 

 

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) 

• Voor alle evenementen: https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting 

• Bachelor online open dag op 30 oktober 2021: 
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/bachelor-open-
dag 

• Online meeloopdagen: 
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/meeloopdagen 

• Proefstuderen: 
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/proefstuderen 

 

 

 

Technische Universiteit Delft (TUD) 

• Alle evenementen: https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-
ervaren/voorlichting-bachelor 

• Bachelor online open dagen op 22 en 25 oktober 2021: 
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/voorlichting-
bachelor/bsc-online-open-dagen 

• Meeloopdagen: https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-
ervaren/voorlichting-bachelor/meelopen 

• Online proefstuderen: https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-
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ervaren/voorlichting-bachelor/online-proefstuderen 

• Chat 1-op-1 met een student (hele schooljaar) - je kunt met een student live 

chatten over een opleiding, wonen in Delft , studeren in het algemeen etc: 

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

bachelor/live-chat 

 

Universiteit van Leiden 

• Informatie voor middelbare scholen: https://www.universiteitleiden.nl/scholen 

• Bachelor open dagen op 29 en 30 oktober 2021: 
https://www.universiteitleiden.nl/agenda/extra/2021/10/online-open-dagen-2021 

• Proefstuderen: 

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelor/agenda?pageNumber=1&e

ducation=&activity=student-for-a-day&activity=online-experience&activity=open-

day&activity=experience-day 

 

Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 

• Bachelor open dagen op 5 en 6 november 2021: https://vu.nl/nl/onderwijs/meer-
over/vu-bachelordag 

• Proefstuderen en meelopen: https://vu.nl/nl/onderwijs/meer-over/proefstuderen-
en-meelopen 

 
Universiteit van Amsterdam (UvA) 

• Alle evenementen: https://www.uva.nl/onderwijs/open-dagen/open-dagen  

• Bachelorweken (oktober 2021 en maart 2022): 
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-bachelorweek/uva-
bachelorweek.html 

• Proefstuderen: 22 november t/m 3 december 2021 en 4 t/m 13 april 2022 
 

 

Universiteit van Utrecht (UU) 

• Alle evenementen: https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsaanbod 

• Studiekeuzetests: https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-
nederlandse-studenten/studie-kiezen/hoe-kies-je-een-studie 

• Bachelor open dagen op 19 en 20 november 2021: https://start.uu.nl/form/remind-
me-bachelors-open-day-19-20-november-2021 

• Meeloopdagen: https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-
voor-nederlandse-studenten/kennismaken/meeloopdagen 

• Chat met een student (hele schooljaar) - je kunt met een student live chatten 

over een opleiding, wonen in Utrecht , studeren in het algemeen etc.: 

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

nederlandse-studenten/kennismaken/chat-met-onze-studenten 
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Wageningen Universiteit (WUR) 

• Op deze pagina site staat informatie voor toekomstige studenten en kun je chatten met 
studenten: https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Toekomstige-Studenten.htm 

• Op deze pagina vind je diverse studiekeuzetest en andere handige tools: 
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Voorlichtingsactiviteiten.htm 

• Online proefstuderen via https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-
Opleidingen/Bachelor/studiekeuze-bachelor/online-proefstuderen.htm 

 

 

Radboud Universiteit Nijmegen (RU) 

• https://www.ru.nl/opleidingen/ 

• Bachelor open dagen op 5 en 6 november 2021 

• Alle voorlichting over meelopen, open dagen, chatten met studenten en 
proefstuderen vind je hier: 
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-dagen-en-
studievoorlichting/ 

• Informatie speciaal voor ouders: 
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/ouders-studiekiezers/ 

 

 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 

• www.rug.nl 

• Open dag op 12 november 2021, 4 februari 2022 en 23 april 2022: 
https://www.rug.nl/education/bachelor/bachelors-open-day 

• Alle open dagen, proefstuderen en meeloopdagen vind je hier: 
https://www.rug.nl/education/events/ 

• Hulp bij studiekeuze, persoonlijk contact met studenten en studievoorlichters kan via 
deze pagina: https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-
studenten/studiekeuze-en-voorlichting/hulpbijstudiekeuze/ 
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