
Open Dagen, meeloopdagen en voorlichtingsactiviteiten 
 
Vanaf september beginnen de voorlichtingsactiviteiten van de instellingen voor 
vervolgonderwijs. 
  
Het bezoeken van open dagen is een zeer belangrijk onderdeel van het 
keuzeproces. Je ziet op zo’n dag welke opleidingen een instelling aanbiedt, je 
kunt veel informatie van verschillende studies inwinnen en de sfeer een beetje 
proeven. 

  
Voor open dagen moet je je ook aanmelden! Op deze dagen worden ook vaak 
proefcolleges of workshops aangeboden waarvoor je je ook apart moet 
inschrijven. Let op: deze zitten snel vol dus wees er snel bij! 
  
Voor leerlingen uit de examenklassen of voorexamenklassen is het aan te raden 
om je in te schrijven voor een of meerdere meeloopdagen, proefstudeerdagen 
(hbo/wo) of wegwijsdagen (mbo). Doe dit als je je al redelijk in een studie hebt 
verdiept, en je wilt echt weten of het daadwerkelijk iets voor je is. Of, wanneer 
je twijfelt tussen twee of drie studies of instellingen. Op een meeloopdag ontdek 
je het beste of een studie echt bij je past. 
  
Meeloopdagen zijn altijd door de week. Je moet je hiervoor eerst aanmelden bij 
de instelling. Voor het bezoeken van meeloopdagen kun je verlof vragen. Als je 
je hebt aangemeld krijg je van de desbetreffende instelling een bevestiging van 
je inschrijving. Deze kun je, samen met je aanvraag voor verlof, doorsturen 
naar: absentie@novalis.nl 
  
Het is niet toegestaan om een meeloopdag (proefstudeerdag/wegwijsdag) te 
volgen tijdens een toets- of examenweek. Als je, buiten de toetsweek,  toch een 
PTA-toets  hebt op die dag, moet je ook aan de betreffende docent en de 
examencommissie toestemming vragen en een inhaalmoment  afspreken.  
  
Hieronder vind je data van voorlichtingsactiviteiten in de regio. Voor de klassen 
9, 10hv en 11v zijn een aantal activiteiten verplicht, hierover zal in de lessen en 
op de ouderavond informatie worden gegeven. Deze activiteiten zijn niet 
verplicht voor de klassen 10 vt, 11h en 12hv, maar wel heel erg aan te raden. 
Voor nog ontbrekende informatie: hou je mail in de gaten en lees het 
nieuwsbericht. 
  
• Vrijdag 28 september en zaterdag 29 september: Onderwijsbeurs 

Zuid. Beursgebouw Eindhoven 
Aanmelden kan gratis via www.onderwijsbeurszuid.nl 
  

• Woensdagavond 10 oktober 2018: Fontys voorlichtingsavond. 
Locatie Fontys Rachelsmolen. Rachelsmolen 1 ,Eindhoven.    
Inschrijvingslink volgt. 
  

• Dinsdagavond 23 - en donderdagavond 25 oktober 2018: 
HBO voorlichtingsavonden. Locatie Stedelijk College, Henegouwenlaan 
2, Eindhoven. Inschrijvingslink volgt. 
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• Dinsdagavond 27- en donderdagavond 29 november: WO 
voorlichtingsavonden. Locatie Stedelijk College, Henegouwenlaan 2, 
Eindhoven. Inschrijvingslink volgt. 

 
•  Maandagavond 10 december: MBO avond. Locatie Eckart 

College Damocleslaan 3, Eindhoven. Inschrijving via formulier in mentoruur.  
 

• Beroepen en Bedrijvenmarkt. De datum van deze avond is nog niet 
vastgelegd. Vooral voor klassen 9 maar eventueel voor een enkele 
geïnteresseerde examenkandidaat ook toegankelijk. Informatie volgt in het 
Nieuwsbericht.  

 
Decanen: 
Riciëlle Smits, decaan VMBO 
Daniëlle Stephan, decaan Havo/VWO 
 
 


