
Denk jij erover om na je mbo door te studeren op
het hbo? Wil je weten wat jouw mogelijkheden
zijn en hoe je je hierop kunt oriënteren? HvA-
studenten, keuzecoaches en docenten staan voor
jou klaar om je te helpen en inspireren bij het
zetten van deze stap. De inschrijfdeadline komt
steeds dichterbij. Hier lees je wat je tot die tijd
kunt doen om tot een studiekeuze te komen. En:
deze activiteiten zijn helemaal gratis!

Doorstuderen aan de HvA?
Verken de mogelijkheden!

30 maart 2021 
Online open avond HvA
(laatste van 2020-2021)  
1 mei 2021 
Deadline inschrijving in
Studielink (voor maximaal 4
opleidingen) 
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Bel met een hbo-student:
Hbo, dat gaat zo!

Belangrijke data

 Nieuwsgierig naar wat je kunt
verwachten als je kiest voor
doorstuderen? HvA-studenten vertellen
je er graag meer over in een persoonlijk
telefoongesprek van 15 minuten. Jij
bepaalt zelf met wie je in gesprek gaat.
Kies bijvoorbeeld een student met een
interessante opleiding, of iemand in
wiens verhaal jij je herkent.

Bel met een
keuzecoach:
Studiekeuzegesprek
Wil je doorstuderen, maar weet je nog
niet (zeker) aan welke opleiding?
Bespreek jouw studiekeuzevraag met
een ervaren keuzecoach tijdens een
gratis half uur durend telefoongesprek
en ontdek wat jij kunt doen om tot een
keuze te komen. 

Student voor een dag: meld je aan voor
online proefstuderen  

Online meelopen: volg een student via Instagram 

Weet je bijna zeker bij welke opleiding je wilt gaan studeren en wil je
nu al ervaren hoe het straks echt is? Word dan student voor een dag.
Onder begeleiding van docenten en studenten neem je tijdens het
online proefstuderen deel aan een of twee korte proeflessen. Je gaat
aan de slag met de stof alsof je een echte les bijwoont. Aan het einde
van de proefles kun je de studenten al je vragen stellen. 

Ben je benieuwd naar de keuze voor het hbo, een studie aan de HvA en wat je dan
dagelijks doet? Loop dan online mee via Instagram. Iedere dag vertelt een student
over een specifieke opleiding. Zo kun je de sfeer, de manier van lesgeven en het
projectmatig werken ervaren. En je kunt studenten vragen stellen over hun opleiding.  

Ja, ik wil bellen met een HvA-student! Ja, ik wil bellen met een keuzecoach!

Ja, ik word student voor een dag!

Ja, ik loop mee via Instagram!
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