
5 december  
Examenklassen Mavo, Havo, VWO  

Programma 
12:30 Begin in de theaterzaal 
 
13:15 Eerste ronde (in de lokalen 3.01, 3.02, 3.03, 3.04,3.05 ,3.06, 3.08) 
13:45 Einde eerste ronde (nog 10 minuten tijd voor individuele vragen)  

14:00 Tweede ronde (opleidingen blijven in dezelfde lokalen, leerlingen wisselen)  
14:30 Einde terug naar de zaal (nog 10 minuten tijd voor individuele vragen)  
 
14:45 Afsluiting in de zaal  
15:00 Klaar  
 
Algemene spreker:  
 
  Hylke Knot  
Selfmade filmmaker op grote hoogte. Bekend van o.a. 3 op reis & de docu 7 Summits. Een oud 
Vrijeschool leerling die op zijn eigen baan heeft gecreëerd door om te gaan met tegenslagen en zichzelf 
steeds af te vragen wat hij wil & kan. Hij legt bergexpedities professioneel vast, te zien via:   
7 Summits, 3 op Reis en via zijn Instagram.  

Instituten & opleidingen:  
 
  Algemeen MBO   
Wat is het mbo, hoe kies je, hoe ziet het studerende leven eruit? Wat kan je doen op het ROC 
Amsterdam? Hoe werkt het tussenjaar/oriëntatiejaar op een ROC?  
(ROC Amsterdam) 

  Business Services  
Economie & Administratie is hét vakgebied voor ambitieuze mensen; uitdagend en ideaal om snel te 
starten, door te groeien en te specialiseren. Met de opleidingen binnen Economie & Administratie kun 
je bij veel organisaties terecht. Het is een brede sector met volop mogelijkheden voor wie 
ondernemend, commercieel en zorgvuldig is. Verschillende opleidingen binnen deze sector worden 
vandaag gepresenteerd.   
(ROC Amsterdam)  
 
  Ergotherapie 
Ben jij opzoek naar een opleiding met goede baankansen, waarbij je echt iets voor mensen kunt 
betekenen? Lijkt het je leuk om medische, psychische en praktische kennis te combineren? Denk dan 
aan ergotherapie! 

Een ergotherapeut coacht, begeleidt en adviseert mensen die door een lichamelijke of psychische 
beperking  moeite hebben om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan iemand 
die verlamd raakt en niet meer zelfstandig kan koken, of iemand met autisme die niet alleen met het 
openbaar vervoer durf te reizen. Als ergotherapeut bedenk je mogelijkheden zodat iemand weer zo 
zelfstandig mogelijk de dagelijkse activiteiten kan uitvoeren.  
(Hogeschool van Amsterdam)  
 



  Hogeschool voor de Kunsten  
Binnenkort ben je klaar met je middelbare school en sta je voor een grote keuze: welke studie ga ik nu 
doen? Wij van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) kunnen niet voor je kiezen, maar 
kunnen je wel helpen een beter beeld te krijgen van de studies op de HKU. Veel leerlingen van jullie 
school komen namelijk bij ons terecht. Daarom komen we 5 december met een aantal oud-leerlingen 
naar jullie school. We nemen je mee in alle studies die de HKU te bieden heeft, lichten een aantal 
studies specifiek uit en tot slot vertellen de studenten over hun studiekeuze en hoe ze bij de HKU 
terecht zijn gekomen. En je mag natuurlijk al je vragen stellen!   
(Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht) 

  Rechtsgeleerdheid 
Welk gedrag is rechtmatig en hoe kunnen regels worden geïnterpreteerd? Hoe verhoudt recht zich tot 
rechtvaardigheid? Wanneer kan iemand strafrechtelijk worden vervolgd? En wat zijn juridische 
consequenties van (technologische) innovaties? Bij Rechtsgeleerdheid ga je aan de slag met deze 
vraagstukken en leer je inzichten vanuit verschillende rechtsgebieden en perspectieven te gebruiken. 
(Universiteit Utrecht) 

  Sociale geografie & Planologie  
Als student Sociale geografie en Planologie verdiep je je in de relatie tussen mensen en hun omgeving. 
Je bestudeert en bedenkt oplossingen voor vraagstukken als: hoe kun je een woonwijk het beste 
inrichten? Hoe zorg je voor betaalbare woningen? Wat is de impact van klimaatverandering op de 
leefomgeving? Dit doe je middels onderzoek in zowel Amsterdam als in het buitenland. 
(Universiteit van Amsterdam)  
 
  Liberal Arts Tussenjaar  
Je hoeft niet op reis naar Azië om jezelf te leren kennen. 

Het Liberal Arts Tussenjaar op de is een Tussenjaar programma voor jonge mensen na het behalen van 
hun havo, vwo of mbo diploma  die rondlopen met tijdseigen vragen; Wat vind ik leuk? Welke studie 
wil ik kiezen? Wie ben ik? In het tussenjaar leer je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, je doet een 
Ted-Talk, volgt Labs (zoals culturele antropologie, filosofie), Ateliers (zoals kunst, dans en muziek) en 
Coaching. Je gaat met elkaar op reis en maakt vrienden voor het leven!  

 Je ontdekt, wie ben ik? Wat wil ik en wat kan ik? In dit inspirerende Tussenjaar ontdek je vanuit brede 
oriëntatie je talenten en kom je tot een passende studiekeuze.   
Floris Steenbreker en Yannick van de Ende.  
(Vrije Hogeschool) 

 


