Aan de ouder(s) / verzorger(s) en onze
leerlingen uit de voorexamenklassen en
examenklassen

Alphen aan den Rijn, 1 april 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij informeren we jullie over een aantal belangrijke zaken. Ook voor LOB en voor studiekeuze
heeft het coronavirus grote consequenties. Zo is de deadline voor aanmelding voor een studie
verschoven van 1 mei naar 1 juni en zal de uitslag van de selectie bij numerus fixus studies
vertraagd zijn tot uiterlijk 15 juni. Het is dus zaak, dat leerlingen die meedoen aan een selectie zich
voor 1 juni ook voor een tweede of derde keuze hebben aangemeld bij Studielink.
De geplande open dagen van universiteiten en hogescholen zijn vervangen door digitale
activiteiten. In de bijlage vinden jullie een uitgebreide lijst van alle mogelijkheden op dit moment.
Leerlingen, grijp je kans om die open dag waarvoor je je te laat had aangemeld of waarvan je
favoriete studie al vol was nu digitaal te bezoeken! En beste ouders, snuffel mee in
opleidingenland.
Verder zetten de vervolgopleidingen alle zeilen bij om contact met studentambassadeurs en andere
voorlichters via chat, app of telefoon mogelijk te maken. Ook hierover lezen jullie in de bijlage.
Maak er gebruik van.
We wensen jullie het allerbeste in deze vreemde tijden.
Met vriendelijke groet,

Katja Perevedentseva, decaan havo
Erica Dijkstra, decaan vwo

Bijlage
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BIJLAGE
Algemeen
De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni.
Gezien de haalbaarheid hebben universiteiten na 1 mei geen verplichting meer om een
studiekeuzecheck aan te bieden, maar zij zullen zich hier wel zoveel mogelijk voor inspannen.
De deadline voor de afronding van de selectieprocedures wordt opgeschoven van 15 april naar
uiterlijk 15 juni. Meer informatie vind je hier.
Activiteiten hogescholen en universiteiten in coronatijden
Veel open dagen gaan in verband met de coronamaatregelen niet door. Voor alle MBO, HBO- en
WO-instellingen geldt: vragen stellen aan medewerkers/voorlichters van de opleiding kan altijd via
de mail en telefonisch. Verschillende hogescholen en universiteiten bieden daarnaast de
mogelijkheid om te chatten met studenten of zoeken naar alternatieven voor hun open dagen,
bijvoorbeeld een online open dag.

Saxion organiseert online open dagen op 17, 18 en 19 april 2020.
Universiteit van Utrecht geeft studievoorlichting via What’s app: 06-41634378 en via Unibuddy
Bij de HZ University of Applied Sciences kun je chatten met studenten via www.hz.nl/chat
Op het Studiekeuzeplein van de Leidse Universiteit kun je tests doen en krijg je tips voor het maken
van een studiekeuze
De Hogeschool Leiden werkt aan een alternatief voor de open dag.
Zuyd Hogeschool biedt de mogelijkheid om te chatten met studenten kan bij diverse opleidingen.
De Haagse Hogeschool biedt een online open avond op vrijdag 3 april, met webinars en
chatmogelijkheden. Daarnaast wordt bij elke opleiding op de site de mogelijkheid geboden contact
op te nemen met studenten.
Van Hall Larenstein geeft online voorlichtingspresentaties waarbij een docent en student
informatie geven. Leerlingen kunnen via chat vragen stellen, die direct live beantwoord worden.
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Fontys geeft sneak previews van een studieweek van verschillende opleidingen.
University of Twente: enjoy a virtual visit with the OnlineOpen Day on Wednesday 13 May (date to
be confirmed), you will be able to experience the University of Twente from the comfort of your
chair. Tour the campus, join a live Q&A session and get a taste of student life – without even
leaving your desk, sofa or bed!
De Rijksuniversiteit Groningen heeft een extra ronde webklassen opengesteld
Hogeschool Inholland houdt een online open dag op zaterdag 4 april, van 10.00 tot 14.00 uur.
Viaa: Online Open dag op 8 april met webinars en live chat.
Hanze Hogeschool heeft een online Open Dag op 3 april
Avans Hogeschool: online open avonden op dinsdag 31 maart, woensdag 1 april en donderdag 2
april. Studiekiezers kunnen vragen stellen via de chat. Er zijn 2 algemene presentaties: ‘De overstap
van havo/vwo naar hbo’ en 'Jouw stap na het mbo’.
Bij Breda University of Applied Science kun je vragen stellen aan studenten
Bij de Technische Universiteit Eindhoven
askastudent@tue.nl) of een webinar bekijken

TU/e kun

je

mailen met

een student (mail:

Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op 29 april een online open dag
Bij Tilburg University kun je je nog steeds opgeven voor meeloopdagen van 7-17 april; er wordt
gekeken naar een alternatief wanneer het toch geen doorgang kan vinden.
Op de website van de Universiteit van Amsterdam vind je video-opnames van informatierondes die
tijdens, of net voor de UvA Bachelordag, in verband met het Coronavirus voor een lege zaal zijn
opgenomen.
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