
 programma hbo
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Alles wat je moet weten over 
studeren in het hoger onderwijs

LSVb
Als je gaat studeren kan dat een 
spannende stap zijn. Je moet op 
zoek gaan naar een studie die bij 
je past, nadenken over of je thuis 
blijft wonen of op kamers gaat 
en hoe je je studie gaat betalen. 
Hierbij kunnen allerlei vragen in je 
naar boven komen: Wat komt er 
allemaal kijken bij het studeren?, 
Wat is het verschil tussen het hbo 
en het wo? en Wat verandert er als 
je van de middelbare school naar 
het hoger onderwijs gaat? Tijdens 
deze workshop hoor je alles over 
wat je moet weten over studeren 
in het hoger onderwijs.

11:00 - 11:30

13:15 - 13:45

14:45 - 15:15

Studeren in Vlaanderen

Study in Flanders
De presentatie zal inzoomen 
op de structuur van het hoger 
onderwijs in Vlaanderen en de 
mogelijkheden voor buitenlandse 
studenten om in Vlaanderen een 
diploma te behalen. Uiteraard zal 
de focus liggen op Nederlandse 
studenten en het aanbod van 
zowel Nederlandstalige als 
Engelstalige opleidingen. Er zal 
informatie gegeven worden 
over toelatingsvoorwaarden en 
erkenning van diploma’s. Ook het 
thema studie-fi nanciering zal aan 
bod komen. Er zal uiteraard ook 
de mogelijkheid geboden worden 
tot het stellen van vragen.

12:30 - 13:00

15:30 - 16:00

Tussenjaar of bachelor in het 
buitenland, waar begin ik?

WilWeg
Wat ga je doen na je eindexamen? 
Ga je meteen studeren of ga je 
eerst een tussenjaar nemen? 
Misschien wil je wel een bachelor 
in het buitenland volgen? Tijdens 
deze presentatie vertellen wij 
over de tussenjaarmogelijkheden 
lichten we toe waar je moet be-
ginnen als je je hele studie in het 
buitenland wilt doen. Daarnaast 
vertellen wij meer over de voor-
bereidingsfase, fi nanciering en de 
opbrengsten. Dat allemaal aan de 
hand van persoonlijke ervaring en 
tips van WilWeg ambassadeurs.

11:45 - 12:15

16:15 - 16:45

Stage of uitwisseling in het 
buitenland, waar begin ik?

WilWeg
Heb je al nagedacht over een 
stage of een uitwisseling over 
de grenzen? Een periode in het 
buitenland is niet alleen goed voor 
je persoonlijke ontwikkeling maar 
staat ook goed op je cv. Bovendien 
het is een handige én leuke manier 
om een nieuwe taal of cultuur 
te leren kennen. Tijdens deze 
presentatie lichten we toe hoe je 
een stageplek in het buitenland 
kunt vinden en hoe je je moet 
voorbereiden op je uitwisseling. 
Daarnaast geven we informatie 
over de beschikbare stage- en 
studie-beurzen. Dat allemaal aan 
de hand van persoonlijke ervaring 
en tips van WilWeg ambassadeurs.

14:00 - 14:30

Studiekeuzesessies zaal 2 programma vrijdag

HBO Interessegebied Voorlichting Zaal 4 & 5 programma vrijdag

Studiekeuzesessies zaal 1 programma vrijdag
Sterke Punten Training: Level 1
NJR (Nationale Jeugdraad)
In de best mogelijke wereld haalt iedereen het beste uit zichzelf. Dat bereiken we als iedereen al jong zijn Sterke Punten ontdekt. 
Sterke Punten zijn die dingen die voor jou vanzelf gaan. Denk hierbij aan het talent voor het spelen van gitaar, je passie voor de natuur 
of je sicke moves als (break)danser. Sterke Punten kun je naast je passie en talent ook koppelen aan je vaardigheden of rollen die jij in 
het dagelijks leven inneemt. Ben jij een geboren leider, een inspirerende verteller of juist een georganiseerde planner? Tijdens deze 
verfrissende training ontdek je wat jij bent.

10:15 - 10:45 11:00 - 11:30 11:45 - 12:15 12:30 - 13:00 13:15 - 13:45 14:00 - 14:30 14:45 - 15:15 15:30 - 16:00 16:15 - 16:45

ZAAL 4
10:15 - 10:45 Onderwijs & Opvoeding
11:00 - 11:30 Bedrijfskunde, Economie & Management
11:45 - 12:15 Taal, Cultuur & Communicatie
12:30 - 13:00 Onderwijs & Opvoeding
13:15 - 13:45 Bedrijfskunde, Economie & Management
14:00 - 14:30 Taal, Cultuur & Communicatie

15:30 - 16:00 Bedrijfskunde, Economie & Management
16:15 - 16:45 Taal, Cultuur & Communicatie

14:45 - 15:15 Onderwijs & Opvoeding

ZAAL 5
10:15 - 10:45 Maatschappij & Recht
11:00 - 11:30 Natuur & Gezondheid
11:45 - 12:15 Exact, Informatie & Techniek
12:30 - 13:00 Maatschappij & Recht
13:15 - 13:45 Natuur & Gezondheid
14:00 - 14:30 Exact, Informatie & Techniek

15:30 - 16:00 Natuur & Gezondheid
16:15 - 16:45 Exact, Informatie & Techniek

14:45 - 15:15 Maatschappij & Recht



 programma hbo
 zaterdag 28 september

Studiekeuzesessies zaal 1 programma zaterdag
Sterke Punten Training: Level 1
NJR (Nationale Jeugdraad)
In de best mogelijke wereld haalt iedereen het beste uit zichzelf. Dat bereiken we als iedereen al jong zijn Sterke Punten ontdekt. 
Sterke Punten zijn die dingen die voor jou vanzelf gaan. Denk hierbij aan het talent voor het spelen van gitaar, je passie voor de natuur 
of je sicke moves als (break)danser. Sterke Punten kun je naast je passie en talent ook koppelen aan je vaardigheden of rollen die jij in 
het dagelijks leven inneemt. Ben jij een geboren leider, een inspirerende verteller of juist een georganiseerde planner? Tijdens deze 
verfrissende training ontdek je wat jij bent.

09:15 - 09:45 10:00 - 10:30 10:45 - 11:15 11:30 - 12:00 12:15 - 12:45 13:00 - 13:30 13:45 - 14:15 14:30 - 15:00 15:15 - 15:45

Alles wat je moet weten over 
studeren in het hoger onderwijs

LSVb
Als je gaat studeren kan dat een 
spannende stap zijn. Je moet op 
zoek gaan naar een studie die bij 
je past, nadenken over of je thuis 
blijft wonen of op kamers gaat 
en hoe je je studie gaat betalen. 
Hierbij kunnen allerlei vragen in je 
naar boven komen: Wat komt er 
allemaal kijken bij het studeren?, 
Wat is het verschil tussen het hbo 
en het wo? en Wat verandert er als 
je van de middelbare school naar 
het hoger onderwijs gaat? Tijdens 
deze workshop hoor je alles over 
wat je moet weten over studeren 
in het hoger onderwijs.

10:00 - 10:30

12:15 - 12:45

13:45 - 13:15

Studeren in Vlaanderen

Study in Flanders
De presentatie zal inzoomen 
op de structuur van het hoger 
onderwijs in Vlaanderen en de 
mogelijkheden voor buitenlandse 
studenten om in Vlaanderen een 
diploma te behalen. Uiteraard zal 
de focus liggen op Nederlandse 
studenten en het aanbod van 
zowel Nederlandstalige als 
Engelstalige opleidingen. Er zal 
informatie gegeven worden 
over toelatingsvoorwaarden en 
erkenning van diploma’s. Ook het 
thema studie-fi nanciering zal aan 
bod komen. Er zal uiteraard ook 
de mogelijkheid geboden worden 
tot het stellen van vragen.

11:30 - 12:00

14:30 - 15:00

Tussenjaar of bachelor in het 
buitenland, waar begin ik?

WilWeg
Wat ga je doen na je eindexamen? 
Ga je meteen studeren of ga je 
eerst een tussenjaar nemen? 
Misschien wil je wel een bachelor 
in het buitenland volgen? Tijdens 
deze presentatie vertellen wij 
over de tussenjaarmogelijkheden 
lichten we toe waar je moet be-
ginnen als je je hele studie in het 
buitenland wilt doen. Daarnaast 
vertellen wij meer over de voor-
bereidingsfase, fi nanciering en de 
opbrengsten. Dat allemaal aan de 
hand van persoonlijke ervaring en 
tips van WilWeg ambassadeurs.

10:45 - 11:15

15:15 - 15:45

Stage of uitwisseling in het 
buitenland, waar begin ik?

WilWeg
Heb je al nagedacht over een 
stage of een uitwisseling over 
de grenzen? Een periode in het 
buitenland is niet alleen goed voor 
je persoonlijke ontwikkeling maar 
staat ook goed op je cv. Bovendien 
het is een handige én leuke manier 
om een nieuwe taal of cultuur 
te leren kennen. Tijdens deze 
presentatie lichten we toe hoe je 
een stageplek in het buitenland 
kunt vinden en hoe je je moet 
voorbereiden op je uitwisseling. 
Daarnaast geven we informatie 
over de beschikbare stage- en 
studie-beurzen. Dat allemaal aan 
de hand van persoonlijke ervaring 
en tips van WilWeg ambassadeurs.

13:00 - 13:30

Studiekeuzesessies zaal 2 programma zaterdag

ZAAL 4
09:15 - 09:45 Onderwijs & Opvoeding
10:00 - 10:30 Bedrijfskunde, Economie & Management
10:45 - 11:15 Taal, Cultuur & Communicatie
11:30 - 12:00 Onderwijs & Opvoeding
12:15 - 12:45 Bedrijfskunde, Economie & Management
13:00 - 13:30 Taal, Cultuur & Communicatie

14:30 - 15:00 Bedrijfskunde, Economie & Management
15:15 - 15:45 Taal, Cultuur & Communicatie

13:45 - 14:15 Onderwijs & Opvoeding

ZAAL 5
09:15 - 09:45 Maatschappij & Recht
10:00 - 10:30 Natuur & Gezondheid
10:45 - 11:15 Exact, Informatie & Techniek
11:30 - 12:00 Maatschappij & Recht
12:15 - 12:45 Natuur & Gezondheid
13:00 - 13:30 Exact, Informatie & Techniek

14:30 - 15:00 Natuur & Gezondheid
15:15 - 15:45 Exact, Informatie & Techniek

13:45 - 14:15 Maatschappij & Recht

HBO Interessegebied Voorlichting Zaal 4 & 5 programma zaterdag


