
Beste leerlingen havo en vwo,           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zoals je zult begrijpen zal de HBO/WO-markt dit jaar niet worden georganiseerd zoals we normaal gewend zijn. 

Als alternatief hebben wij, de decanen van Alfrink, Erasmus, Picasso en ONC Parkdreef, samen met verschillende hogescholen, universiteiten en andere instellingen een 

digitale folder voor jullie samengesteld.

Wij hopen zo je eerste kennismaking met het hoger onderwijs, studeren in het buitenland, een tussenjaar en wat er nog meer voorbij komt, gemakkelijker te maken.   

Per instelling vind je de volgende informatie:

•             een korte uitleg soort (onderwijs)instelling met melding van de website

•             een directe link naar de pagina waarin de (onderwijs)instelling zich voorstelt 

•             directe link(s) naar de pagina(‘s) met oriëntatieactiviteiten: open dag, proefstuderen, meelopen, webinars,...

•             een directe link naar de pagina waar je vragen kunt stellen.

Als je vragen hebt, kun je uiteraard bij je decaan terecht.

Wij wensen je een hele mooie en inspirerende zoektocht; we raden je aan ook je ouders/verzorgers hierbij te betrekken. 

Met vriendelijke groet namens de decanen,

Kathleen Gabriëls

decaan havo/vwo 

ONC Parkdreef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Officiële naam van de (onderwijs)instelling Korte uitleg soort (onderwijs)instelling Officiële website (onderwijs)instelling Directe link naar de pagina waarin de (onderwijs)instelling zich voorstelt bijvoorbeeld a.d.h.v. een film, verhaal,.. Directe link(s) naar de pagina('s) met alle verschillende oriëntatieactiviteiten: open dag, proefstuderen, meelopen, Webinars,... Directe link naar de pagina waar leerlingen hun vragen kunnen stellen

Breda University of Applied Sciences
Bachelor - en masteropleidingen op HBO en WO niveau op het gebied van Built Environment, Logistics, Games, Media, Hotel Management, Facility Management, Leisure & 

Events en Tourism
www.buas.nl https://www.youtube.com/watch?v=PjlP8sI7kak www.buas.nl/kom-kennismaken https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/ask-a-student

De Haagse Hogeschool
De Haagse Hogeschool is een hbo-instelling met zo’n 45 hbo-bachelor opleidingen waaronder 11 Engelstalige bachelor-opleidingen. Tevens zijn er 8 verschillende opleidingen 

speciaal voor VWO-ers.
https://www.dehaagsehogeschool.nl/

https://youtu.be/34pszWhEyx4 en  

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+de+haagse+hogeschool&&view=detail&mid=9E654F32B4D23E52FAAB9E654F32

B4D23E52FAAB&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dyoutube%2Bde%2Bhaagse%2Bhogeschool%26qpvt%

3Dyoutube%2Bde%2Bhaagse%2Bhogeschool%26FORM%3DVDRE en  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLawY7ihAkY2lTySvNeVx6-uA6EU1oKvCq

https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze

https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/een-studie-

kiezen-hoe-doe-je-dat Je bent welkom om je studiekeuzevraag te stellen per 

WhatsApp. Iedere dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur zijn we 

bereikbaar op telefoonnummer 06 - 86 82 51 20. Of mail je vraag naar 

studycareer@hhs.nl

Eindhoven University of Technology
Wij zoeken engineers van de toekomst. Of je nu alles wil weten over één specifiek onderwerp of juist graag verbindingen legt tussen vakgebieden, bij ons stel je je eigen 

vakkenpakket samen in het Engelstalige Bachelor College en bouw je een goede basis op voor je droomcarrière, binnen of buiten de techniek.
www.tue.nl www.tue.nl/bachelorcollege https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/ aksastudent@tue.nl 

Erasmus University Rotterdam Universiteit www.eur.nl eur.nl/vindjouwbachelor eur.nl/vindjouwbachelor eur.nl/vindjouwbachelor

EuroCollege Versneld Hbo & Mbo https://www.eurocollege.nl/ https://www.eurocollege.nl/over-eurocollege/interviews/ https://www.eurocollege.nl/aanmelden/open-dag/ https://www.eurocollege.nl/contact/

Evangelische Hogeschool Tussenjaar www.eh.nl https://www.youtube.com/watch?v=I-mgNnHiT2Y&feature=emb_logo www.eh.nl/voorlichting https://api.whatsapp.com/send?phone=31627217999

Fulbright Commission the Netherlands Onderwijsuitwisseling en beurzen naar de Verenigde Staten www.fulbright.nl https://fulbright.nl/over-ons/ https://fulbright.nl/naar-de-vs/ https://fulbright.nl/advies/

Grafisch Lyceum Rotterdam

Creatief, innovatief en lekker eigenwijs, dat is het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR). Een vernieuwende vakschool in het hart van Rotterdam, waar alles draait om media, 

entertainment en technologie. Het GLR heeft opleidingen op mbo-niveau 2, 3 en 4 en biedt uitdagende lesprogramma’s met de juiste mix van theorie en praktijk. Alle opleidingen 

sluiten goed aan op de beroepspraktijk en het vervolgonderwijs. Het GLR is een veilige school, waar iedereen respect heeft voor elkaar. Een school waar je jezelf kunt zijn!

www.glr.nl https://www.youtube.com/watch?v=0DtvUQUXf0E&feature=youtu.be www.glr.nl info@glr.nl

Hogeschool Inholland Inholland is een hoge school met 50 verschillende opleidingen. www.inholland.nl https://www.inholland.nl/ https://www.inholland.nl/studie-kiezen/ https://web.whatsapp.com/

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Bij onze hogeschool staan we voor kwaliteit en bieden 

we goed en inspirerend onderwijs. Centraal in onze aanpak staat het binden en boeien van studenten, om te zorgen dat studenten gaan leren en blijven leren. In onze 

opleidingen besteden we aandacht aan persoonsvorming, het stimuleren van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid en de ontwikkeling van interculturele en 

internationale en multiculturele competenties.

www.hsleiden.nl https://www.hsleiden.nl/over-hl/profiel/hier-staan-wij-voor/hier-staan-wij-voor https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen www.hsleiden.nl 

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een hbo-instelling. Wij bieden meer dan 60 opleidingen aan in de sectoren Economie, Techniek, Gedrag en Maatschappij, Media & ICT, Onderwijs, 

Gezondheidszorg en Kunst. In de weken 16 t/m 21 november 2020, 1 t/m 6 februari 2021 en 22 t/m 27 maart 2021 bieden wij studiekeuzeweken aan. In die weken zijn er 

webinars, Q&A's en proeflessen. Houd de website dus goed in de gaten.

www.hr.nl www.hr.nl www.hr.nl www.hr.nl

Hogeschool Tio
Tio biedt jou persoonlijk, versneld en excellent onderwijs en heeft al jaren een uitstekende naam als erkend onderwijsinstituut. Tio's opleidingen behoren al jaren tot de beste van 

Nederland en gaan aan kop in diverse rankings. 
https://www.tio.nl/ https://www.tio.nl/studiekeuze/ https://www.tio.nl/opendagen/ https://www.tio.nl/contact/

Hogeschool Van Hall Larenstein

Wil jij bijdragen aan een toekomstbestendige wereld en werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling? Dat doe je bij Hogeschool Van Hall Larenstein!  Heb jij iets met voeding, 

scheikunde, biologie, dieren, groene leefomgeving, water, economie, milieu, aardrijkskunde of business? Bij ons kun je kiezen uit vele verschillende opleidingen die aansluiten 

bij jou interesses.  Wat Kies jij?

www.hvhl.nl https://www.hvhl.nl/welkom/zoetermeer https://www.hvhl.nl/studiekeuze/Open+dagen https://www.hvhl.nl/welkom/zoetermeer

Hotelschool The Hague
Top ranked worldwide Best price/quality ratio of all International Hotel Schools International programme Develop your social skills, business skills and practical skills Two 

international placements at leading organisations First year on campus accommodation Excellent career opportunities Small scale Start in February or August
https://hotelschool.nl/en

https://www.youtube.com/watch?v=fuQe7OPIiQE
https://onlineopendays20-21.htheventoffice.nl/page/752451

https://hotelschool.nl/ehttps://onlineopendays20-

21.htheventoffice.nl/page/752451n/education/open-days-meet-us-abroad#!bachelor-

online-open-days

IVA Driebergen

Ben je ambitieus en heb je interesse in ondernemen, business en management? Maak dan kennis met de mbo- en hbo-opleidingen van IVA Driebergen. Wij zijn een 

kleinschalige particuliere business school en bieden hoogstaand onderwijs en persoonlijke begeleiding. Onze brede Automotive & Nautisch Business management opleidingen 

zijn dé perfecte start voor een succesvolle toekomst. Studenten vinden dankzij het krachtige IVA netwerk al snel een baan in functies als ondernemer, marketing manager, 

accountmanager, jachtmakelaar of vestigingsleider. Hier begint succes.

www.iva-driebergen.nl www.iva-driebergen.nl/onc-parkdreef www.iva-driebergen.nl/online-opendagen Via chatbox op de website of telefoon: 0343-512780 of mail: info@iva-driebergen.nl

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 

Ben je onderzoekend, geïnteresseerd in de wereld om je heen en wil je werk maken dat een rol van betekenis speelt in de maatschappij? Dan is een studie aan de Koninklijke 

Academie van Beeldende Kunsten misschien wel wat voor jou. De KABK daagt je tijdens je studie uit kritisch na te denken over nationale en zeker ook internationale 

maatschappelijke kwesties. Je wordt uitgedaagd je mening te gronden door diepgaand (materiaal)onderzoek te doen. Wie ben jij als ontwerper en maker? Op die vraag zoek je 

tijdens een bacheloropleiding antwoord.

De KABK biedt 1 Oriëntatiecursus, 1 voorbereidendjaar en 7 bacheloropleidingen in verschillende disciplines; Beeldende Kunst, Grafisch Ontwerpen, Interactive/Media/Design, 

Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen, Fotografie, Textiel en Mode en ArtScience. 

www.kabk.nl https://www.kabk.nl/over https://www.kabk.nl/praktische-zaken/open-dagen studentenadministratie@kabk.nl

Leiden University College The Hague
At Leiden University College The Hague you will study the global challenges of the 21st century by specializing in one of six interdisciplinary majors (BA/BSc). The flexibility of 

our programme allows combining academic disciplines with students from all over the world.

https://www.universiteitleiden.nl/en/educatio

n/study-programmes/bachelor/liberal-arts--

sciences-global-challenges

https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/bachelor/liberal-arts--sciences-global-challenges/about-the-

programme
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/bachelor/liberal-arts--sciences-global-challenges/get-to-know-us

https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/bachelor/liberal-

arts--sciences-global-challenges/chat-with-a-student

Ministerie van defensie

DEFENSIE  Veelzijdige werkgever Defensie is een veelzijdige organisatie waar ruim 43.000 militairen en 17.000 burgermedewerkers werkzaam zijn. In feite zijn we een soort 

mini-maatschappij, want naast de bekende gevechtsfuncties vind je vrijwel elk vakgebied ook binnen Defensie: van logistiek tot bouwtechniek en van geneeskunde tot ICT. Dat 

werk doe je in een hecht team en in bijzondere omstandigheden, waar ook ter wereld.   Militaire managers Het managen van al die mensen ligt in handen van onze officieren, in 

feite onze militaire managers. Voor hogeropgeleiden jongeren bieden we een uitgebreide militaire managementopleiding, waarbij je strategische beslissingen leert nemen in jouw 

vakgebied. Een mooie carrièrestap voor mensen die een uitdaging wel zien zitten!  Kijk voor meer informatie op: https://werkenbijdefensie.nl/jouw-opleiding/defensie-

opleidingen/militair-wetenschappelijke-opleiding.html

https://werkenbijdefensie.nl/ https://werkenbijdefensie.nl/ontdek-defensie https://werkenbijdefensie.nl/events/evenementen https://werkenbijdefensie.nl/contact

Talentscouting in het onderwijs Wij promoten het werken in het basisonderwijs.
https://onderwijs010.nl/themas/leraar-

worden/ikmaakhet/
https://onderwijs010.nl/themas/leraar-worden/ikmaakhet/

https://www.thomasmorehs.nl/ , https://www.inholland.nl/opleidingen/leraar-basisonderwijs-pabo-voltijd/  

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-basisonderwijs-pabo/voltijd/
onderwijstalentscouting@gmail.com

TMO Fashion Business School

TMO Fashion Business School TMO is een kleinschalige particuliere hbo fashion business school. Erkend en geaccrediteerd door de overheid. De opleiding duurt 3,5 jaar en 

leidt op voor commerciële managementfuncties in de internationale modebranche. TMO biedt een breed vakkenpakket; een combinatie van management, marketing, 

communicatie, mode en persoonlijke ontwikkeling. Naast vakkennis, werk je bij TMO aan real life projecten en lever je een bijdrage aan kennisontwikkeling in samenwerking met 

de fashionbranche. In dit filmpje vertellen we je alle ins en outs over de opleiding. Uiteraard is het ook mogelijk om TMO  te bezoeken tijdens een open dag en we nodigen je 

graag  uit om een dagje online op TMO te komen studeren. Meer informatie over onze open dagen en online proefstudeerdag  vind je hier terug.  Je bent toelaatbaar met HAVO - 

VWO of  MBO 4 niveau diploma ongeacht profielkeuze. 

www.tmo.nl https://youtu.be/7hv_DhAKGLU www.tmo.nl voorlichting@tmo.nl

Travel Active

Travel Active specialiseert zich al ruim 31 jaar in internationale uitwisselingprogramma’s op het gebied van reizen, werken en studeren.  Travel Active biedt verschillende 

programma’s aan voor jongeren voor een zinvolle zomervakantie of een nuttig opgebouwd tussenjaar.  Travel Active heeft veel verschillende mogelijkheden. Hierbij een korte 

toelichting:  •	Als Au Pair woon je voor een half jaar tot een jaar bij een gastgezin. Dit gastgezin help je dan bij het verzorgen van de kinderen en zullen er ook lichte 

huishoudelijke taken worden uitgevoerd.  •	Het High School programma biedt de mogelijkheid, voor jongeren tot 18,5 jaar, om een jaar naar school te gaan in het buiteland. 

Hiervoor zijn mogelijkheden in Amerika, Frankrijk, Zuid-Afrika en nog veel meer. Hierbij kun je kiezen uit een semester, een half jaar of een heel jaar op een buitenlandse 

middelbare school.  •	Bij een Vrijwilligerswerk programma kan je al vanaf een paar weken aan de slag als vrijwilliger in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Deelnemers kunnen 

meewerken aan projecten voor mens, dier of natuur. Bij dit programma worden ook stages en groepsreizen aangeboden.  •	Een nieuwe taal leren in een tussenjaar? Dat kan via 

Travel Active ook. Wij bieden verschillende Taalreizen aan in verschillende landen. Doordat je in een land verblijft waar de taal ook wordt gesproken, gaat het leren veel sneller.  

•	Het laatste programma is Work & Travel. Tijdens dit programma ga je werken en reizen in het buitenland. Dit kan werk zijn in de horeca, op een boerderij of je kunt aan de slag 

als skileraar!  

https://www.travelactive.nl/ https://www.travelactive.nl/over-ons

Agenda voor infodagen en persoonlijke afpsraken: https://www.travelactive.nl/infodagen-agenda

Magazine aanvragen: https://www.travelactive.nl/informatie/magazine?patid=algemeen

Au Pair informatie: https://www.travelactive.nl/au-pair

High School informatie:https://www.travelactive.nl/high-school

Vrijwilligerswerk informatie: https://www.travelactive.nl/vrijwilligerswerk

Taalreizen informatie: https://www.travelactive.nl/taalreizen

Work & Travel informatie: https://www.travelactive.nl/work-travel

Neem contact met ons op via https://www.travelactive.nl/over-ons/klantenservice

TU Delft

De TU Delft biedt mooie, uitdagende bachelor en masteropleidingen, waarbij we onze studenten aanmoedigen om creatieve en onafhankelijke denkers te worden die in staat zijn 

om complexe problemen op te lossen.  We ontwikkelen producten en technologieën die mensen verder helpen; dat is waar het om draait. Als dat ook jouw drijfveer is, dan zit je 

goed bij de TU Delft. We dagen je uit om kritisch mee te denken. Om creatief te zijn en je fascinatie voor techniek om te zetten in frisse ideeën. Kom (online) langs en ontdek 

welke opleiding bij jou past!

www.tudelft.nl
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Onderwijs/Opleidingen/Bachelor/01._Brochures/web_BSc%20brochure%20NL_algeme

en%20Oktober_DRUK_pages.pdf
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/ https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/live-chat/

United World Colleges

United World Colleges (UWC) is een wereldwijde onderwijsbeweging die mensen, landen en culturen samenbrengt voor een vreedzame en duurzame wereld. Dit doet UWC 

door het aanbieden van een tweejarig programma om je laatste twee jaar af te maken aan een internationale school. UWC Nederland selecteert Nederlandse leerlingen uit 4 

vwo, 5 vwo en 5 havo voor dit programma. 

www.uwc.nl https://www.nl.uwc.org/watisuwc https://www.nl.uwc.org/aanmelden/informatiesessies https://www.instagram.com/uwcnederland/

Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden, in 1575 opgericht, is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten. Bij de Universiteit Leiden word je opgeleid om een 

waardevolle bijdrage te leveren aan de nationale en internationale uitdagingen waar de samenleving voor staat. Je kunt kiezen uit ruim 50 bacheloropleidingen, waarvan er 14 

Engelstalig worden aangeboden, en zo’n 75 masterprogramma’s. Je vindt in onze twee steden - Leiden en Den Haag - een inspirerende gemeenschap van studenten en 

docenten vanuit bijna de hele wereld.

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/ba

chelors 
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/waarom-universiteit-leiden 

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/open-dagen

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/proefstuderen

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/online-proefstuderen

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/meeloopdagen

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/virtual-tour

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/chat-met-een-student 

University College Groningen

UCG offers one bachelor programme: Liberal Arts and Sciences. This bachelor programme is based on the American principle of Liberal Arts and Sciences, creating a higher 

education bachelors degree that gives you the opportunity to learn in an international and interdisciplinary environment. This allows you to combine multiple interests, and even 

gives you the possibility of creating your own curriculum! Project management skills and intercultural competences, along with communication, creativity and critical analysis 

skills are in demand both by employers and Master programmes. Students who graduate with the LAS undergraduate degree are prepared for a broad range of Master 

programmes and career options. 

rug.nl/ucg https://www.rug.nl/ucg/education/ https://www.rug.nl/ucg/visit-us/ https://calendly.com/i-posthumus/one-on-one-30-minutes?month=2020-10

University of Twente
Ben jij bezig met je studiekeuze en wil je straks dé professional van de toekomst zijn? Uitstekend opgeleid en gewild bij overheid of bedrijfsleven om jouw vaardigheden de 

uitdagingen van morgen op te lossen? Bij Universiteit Twente in Enschede volg je wetenschappelijk onderwijs en werk je tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling.
https://www.utwente.nl/

https://www.utwente.nl/campus/ 
https://www.utwente.nl/opendagen/

https://www.utwente.nl/meeloopdag/bachelor/

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/

https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/contact/

Vrije Universiteit Amsterdam De VU is een maatschappelijk betrokken onderzoeksuniversiteit, in Amsterdam, in het hart van het internationale zakencentrum de Zuidas. https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/bachelor https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/bachelor https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/bachelor https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/bachelor 

Wageningen University & Research
De universiteit is een belangrijk onderdeel van Wageningen University & Research. De universiteit richt zich specifiek op de thema’s gezonde voeding en leefomgeving en 

draagt met bachelor- en masteropleidingen bij aan voedselzekerheid.
www.wur.nl https://www.youtube.com/watch?v=ApLORCXXhm4

https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor.htm;     https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Voorlichtingsactiviteiten/Online-

themapresentatie.htm
www.opendag.wur.nl

WisMon Onderwijsinstituut
Heb jij één of meer bètavakken nodig om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding of de universiteit? Onze cursussen wiskunde a, wiskunde b, natuurkunde, scheikunde of 

biologie behandelen de gehele bovenbouwstof. Zo kun je alsnog worden toegelaten tot jouw studie naar keuze.
www.wismon.nl

https://www.wismon.nl/scholier-student/cursussen Live-sessies: https://www.wismon.nl/scholier-student/live-sessie

Kort uitlegfilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=LdfbTHFV0zI
https://www.wismon.nl/scholier-student/live-sessie

http://www.buas.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=PjlP8sI7kak
http://www.buas.nl/kom-kennismaken
https://www.buas.nl/studeren-bij/kom-kennismaken/ask-a-student
https://www.dehaagsehogeschool.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze
http://www.tue.nl/
http://www.tue.nl/bachelorcollege
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/
http://www.eur.nl/
http://eur.nl/vindjouwbachelor
http://eur.nl/vindjouwbachelor
http://eur.nl/vindjouwbachelor
https://www.eurocollege.nl/
https://www.eurocollege.nl/over-eurocollege/interviews/
https://www.eurocollege.nl/aanmelden/open-dag/
https://www.eurocollege.nl/contact/
http://www.eh.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=I-mgNnHiT2Y&feature=emb_logo
http://www.eh.nl/voorlichting
https://api.whatsapp.com/send?phone=31627217999
http://www.fulbright.nl/
https://fulbright.nl/over-ons/
https://fulbright.nl/naar-de-vs/
https://fulbright.nl/advies/
http://www.glr.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=0DtvUQUXf0E&feature=youtu.be
http://www.glr.nl/
http://www.inholland.nl/
https://www.inholland.nl/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/
https://web.whatsapp.com/
http://www.hsleiden.nl/
https://www.hsleiden.nl/over-hl/profiel/hier-staan-wij-voor/hier-staan-wij-voor
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen
http://www.hsleiden.nl/
http://www.hr.nl/
http://www.hr.nl/
http://www.hr.nl/
http://www.hr.nl/
https://www.tio.nl/
https://www.tio.nl/studiekeuze/
https://www.tio.nl/opendagen/
https://www.tio.nl/contact/
http://www.hvhl.nl/
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