
  
    

 

 

Inhoud 

 Data open dagen per instelling op alfabetische volgorde. 

 Informatie Studiekeuze Bootcamp en Valeri Berns (06 21 42 99 56) 

 Welke-studie-past-bij-mij.nl 

  

 
instelling  
 

 
niveau 

 
link open dag 

 
Aeres Hogeschool  

 
HBO 

 

● 10 februari open dag Dronten 

● 3 februari open dag Almere 

● 27 januari open dag Wageningen 

 

 
ArtEZ 

 
HBO 

 

● diverse data meelopen, open studiodagen open dag 

Arnhem 

● 9 maart open dag Masterstudies Zwolle 

● 28 januari open dag Enschede 

 

 
Avans 

 
HBO 

 
● 17, 18 en 19 januari van 19-21 uur: online open avond 

(voltijd/duaal) 
● open dag 28 januari open dag Breda, Den Bosch & 

Tilburg 
van 10-15 uur 

● 13 en 15 maart: online open avond (deeltijd) 
 

 
Breda university of 
applied sciences 
 

 
HBO 

 
● 19 januari online open dag 
● 4 februari van 10-15 uur  open dag 
● overzicht alle oriëntaties mogelijkheden 

 

https://www.aereshogeschool.nl/
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/230210-open-dag-drontenen-dagen-en-voorlichting/230210-open-dag-dronten
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/230203-open-dag-almere
https://www.aereshogeschool.nl/agenda/open-dagen-en-voorlichting/230127-open-dag-wageningen
https://www.artez.nl/
https://www.artez.nl/agenda?event_day_type_nl%5B0%5D=open_day&event_filter_location_nl%5B0%5D=Arnhem
https://www.artez.nl/agenda?event_day_type_nl%5B0%5D=open_day&event_filter_location_nl%5B0%5D=Arnhem
https://www.artez.nl/agenda?event_day_type_nl%5B0%5D=open_day&event_filter_location_nl%5B0%5D=Zwolle
https://www.artez.nl/agenda?event_day_type_nl%5B0%5D=open_day&event_filter_location_nl%5B0%5D=Enschede
https://www.avans.nl/
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen/2022-2023/online-open-avonden-voltijd-duaal-18-19-en-20-oktober-2022-10-20-5120
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen/2022-2023/open-dag-voltijd-duaal-5-november-2022-11-05-5139
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen/2022-2023/open-dag-voltijd-duaal-5-november-2022-11-05-5139
https://www.avans.nl/opleidingen/open-dagen/2022-2023/online-open-avond-deeltijd-30-november-2022-11-30-5140
https://www.buas.nl/
https://www.buas.nl/
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/online-open-dag
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/open-dagen-en-avonden
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken


  
    

 

Let op: Dit is niet de volledige lijst maar slechts een selectie van de open dagen die wij voor jou op een rijtje 

gezet hebben.  

Wil je mijn volledige lijst ontvangen? Mail of app me dan en ik stuur je hem toe! Mijn gegevens tref je 

hieronder aan....Ik stuur je de gehele lijst graag toe.  

 

 

Informatie Studiekeuze Bootcamp 

Ben je nog niet uit je studiekeuze en kun je hulp gebruiken?  

Twijfel je tussen een aantal studies, zie je door de bomen het bos niet meer of merk je dat je het 
orienteren aan het uit stellen bent omdat je niet weet waar je moet beginnen? Dat is heel herkenbaar.  

Gelukkig kan ik je helpen. Bel of app me en plan een studiekeuze bootcamp in. Ik help je in 4 uur meer 
zelfinzicht te krijgen, een passende studie Top 5 te vinden en een concreet studiekeuze actieplan op te 

stellen. Dit geeft je duidelijkheid, motivatie en rust. Dat kun je wel gebruiken in je eindexamen jaar!  

Ik hielp sinds 2015 meer dan 1200 jongeren. Ze beoordelen mijn studiekeuze bootcamps met gemiddeld 
een 8,8 en 96% is van plan zijn studie af te maken.  

Meer weten? Kijk op mijn website (daar staan filmpjes van deelnemers en een animatie met uitleg) of 
bel/app me.  

Valeri Berns 

06 21 42 99 56 

valeriberns@gmail.com 

 

https://welke-studie-past-bij-mij.nl/een-studie-kiezen-is-een-studie-op-zich/
https://welke-studie-past-bij-mij.nl/werkwijze/
https://welke-studie-past-bij-mij.nl/reacties-van-ouders-en-deelnemers/
https://welke-studie-past-bij-mij.nl/
mailto:valeriberns@gmail.com

