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Datum : november 2022 

Onderwerp : Aanmelding ouderavond “Straks studeren” 

 

 

Geachte ouders/verzorgers,  
 
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor onze ouderavond “Straks studeren” en de link voor het 
aanmeldingsformulier voor deze ouderavond. De avond wordt op donderdag 8 december op school 
gehouden.  
Vanaf 19.00 uur is er koffie in de hal, we starten om 19.15 uur in de aula. De avond duurt tot ongeveer 21.30 
uur.  
 
Programma 
De avond begint met een plenair gedeelte in de aula. Hier komen aan bod:   

• De ontwikkelingen in het hoger onderwijs zoals de studiekeuzegesprekken, decentrale selectie en de 
vervroegde aanmelding 

• Studiefinanciering 

• Oud-leerlingen vertellen over hun ervaringen met kiezen, studeren en het studentenleven 
 
Na de pauze zijn er presentaties (start ronde 1 20.30 uur, ronde 2 21.05 uur), waaruit u er twee kunt kiezen. 
De onderwerpen zijn:  

1. Ik wil iets met economie, welke studies zijn er in deze sector?  
2. Ik heb een CM-profiel, wat kan ik daarmee? NB: ook voor EM-leerlingen die niets met economie 

willen.  
3. Ik heb een NG- of een NT-profiel, welke studies zijn er nog meer in deze sector naast de bekende 

werktuigbouw, natuurkunde, geneeskunde enz.?   
4. Naar het buitenland: o.a. high school en talencursus 
5. Wat kan een studiekeuzecoach voor u en uw kind betekenen?  
6. MBO, het nieuwe goud?  

 
 
Voor het gedeelte na de pauze kunt u twee presentaties te kiezen. U kunt uw keuze kenbaar maken door hier 

te klikken of de complete link te kopiëren en te plakken in uw browser: 

https://p.easydus.com/project/96ae6ef3-4407-44e3-9067-

e16221354978/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e 

Wij vragen ouders die samen komen om ieder apart hun keuze kenbaar maken. Zo kunt u dezelfde, maar ook 
verschillende presentaties kiezen.                                                                                       
Mocht u alleen het plenaire deel voor de pauze willen bijwonen, dan kunt u dat aangeven op het formulier. 
 
Met het oog op een goede organisatie van de avond kunt u zich tot uiterlijk 1 december aanmelden. Daarna is 
de aanmelding gesloten. Het is verstandig snel aan te melden, omdat het aantal plaatsen per presentatie 
beperkt is. Via Easydus ontvangt u direct een bevestiging van uw aanmelding. Daarna volgt er geen bericht 
meer. 
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Heeft u nog een vraag? Graag een mailtje naar de decanen via het volgende adres: wtb@huygenslyceum.nl. 
 
 
Wij hopen veel ouders op deze avond te mogen ontvangen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mevr. M. Wittenberg MA (decaan vwo) 
Mevr. D. Bleijs (decaan havo) 
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