
BELANGRIJKE DATA LOB – HAVO 4   2019 - 2020 

 
maandag 7 oktober  19.30 uur   informatieavond havo 4  

       voor ouders/verzorgers  

 

vrijdag 4 oktober  10.00 – 17.00 uur Onderwijsbeurs Zwolle, IJsselhallen  

zaterdag 5 oktober  09.00 – 16.00 uur Onderwijsbeurs Zwolle, Ijsselhallen  

 

woensdag 6 november  20.00 – 21.30 uur Informatieavond studiekeuze door  

       Hermien van Miltenburg 

 

vrijdag 8 november   13.00 – 21.00 uur open dag Windesheim, Zwolle  

 

vrijdag 15 november   12.30 – 15.15 uur  studiekeuze Kickoff Windesheim, Zwolle* 

1e t/m 3e uur les volgens rooster  

 

zaterdag 16 november  10.00 – 15.00 uur opleidingsmarkt Isala, Zwolle 

 

vr. 22 & za. 23 november 10.00 – 16.00 uur De Buitenland Beurs, Utrecht 

 

woensdag 11 december 18.30 – 21.30 uur hbo-voorlichtingsavond, Zwolle* 

 

vrijdag 24 januari  13.00 – 21.00 uur open dag Windesheim 

 

woensdag 26 februari  19.00 – 21.00 uur beroepenavond, Zwolle*  

 

donderdag 26 maart  middag en avond De Tussenjaar Beurs 

vrijdag 3 april   13.00 – 17.00 uur open dag Windesheim  

 

* verplichte LOB-activiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meer informatie 

 

Onderwijsbeurs Noordoost IJsselhallen Zwolle 

In korte tijd worden leerlingen volledig op de hoogte gebracht over de uitgebreide 

studiemogelijkheden op mbo, hbo en universitair niveau. Daarnaast informeert de beurs ook over 

studeren, stage en taalreizen buiten onze landsgrenzen. TOEGANG = GRATIS! 

Locatie 

IJsselhallen 

Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle 

 

Aanmelden 

Na digitale aanmelding via onderstaande website ontvang je je toegangsbewijs direct in je mail.  

Print het ticket met barcode uit en vergeet het niet mee te nemen naar de IJsselhallen.  

 

Website 

https://www.onderwijsbeurs.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven 

 

 

Informatieavond voor ouders en leerlingen over het kiezen van een studie  

 

Informatieavond door Hermien Miltenburg, oudervoorlichter voor o.a. de Wageningen University 

samen met studenten van de Wageningen University en hbo-studenten.  

Zowel ouders als leerlingen zijn enthousiast over deze voorlichting! 

 

Locatie 

Meander College 

 

Open dagen Windesheim  

Inschrijving vooraf via de website:  https://www.windesheim.nl/  

 

Meelopen en/of proefstuderen Windesheim 

Inschrijving vooraf via de website:  

https://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meelopen/  

 

 

Studiekeuze Kick-off Windesheim 

 

Informatieve middag op hogeschool Windesheim met:  

 

twee gezamenlijke hoorcollege’s (hoe kies ik een studie & studeren aan het hbo).  

twee interactieve workshops over een interessegebied/beroepenveld naar keuze. 

 

  

https://www.windesheim.nl/
https://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meelopen/


Opleidingsmarkt Isala 

De opleidingsmarkt is bedoeld om scholieren en hun ouders/verzorgers te informeren over de veelheid 

aan mogelijkheden om te leren en te werken in het ziekenhuis. Collega’s met bekende en 

onbekende(re) ziekenhuisberoepen heten de bezoekers van harte welkom en beantwoorden alle 

vragen over de (voor)opleiding en het echte werk daarna. 

 

Website 

www.isala.nl/opleidingsmarkt  

 

De Buitenland Beurs, Utrecht 

De Buitenland Beurs heeft een veelzijdig aanbod aan buitenlandse hogescholen en universiteiten en 

organisaties gericht op taalreizen, vrijwilligerswerk, stages, tussenjaar en high school programma’s. 

Bezoekers kunnen gratis lezingen bijwonen met thema’s als studies, stages tussenjaar in het 

buitenland. Daarnaast vertellen verschillende (oud-) studenten over hun ervaringen in het buitenland.   

 

Locatie 

Jaarbeurs Utrecht  

Jaarbeursplein 

3521 AL Utrecht 

 

Aanmelden 

Via de website.  

 

Website https://www.buitenlandbeurs.nl/nl  

 

hbo-voorlichtingsavond (verplichte LOB-activiteit) 

 

De hbo-voorlichtingsavond wordt georganiseerd door de Decanenkring IJsselstreek. Voorlichters en 

studenten van diverse hbo-opleidingen (uit de regio) vertellen tijdens deze avond over de inhoud van 

een studie en de mogelijkheden na afronding ervan.  

 

Elke leerling kiest vooraf minimaal drie voorlichtingen die hij/zij bij wil wonen.   

Locatie  

Greijdanus  

Campus 5, 8017 CB Zwolle 

Let op: leerlingen én ouders/verzorgers zijn van harte welkom! 

 

  

http://www.isala.nl/opleidingsmarkt
http://www.jaarbeurs.nl/
https://www.buitenlandbeurs.nl/nl


Beroepenavond – verplichte LOB-activiteit 

 

De beroepenavond wordt georganiseerd door vijf Zwolse scholen waaronder het Meander.  

Tijdens de avond komen er een vijftigtal hbo en wo beroepen aan bod.  

Deze worden belicht vanuit het perspectief van: 

- een beroepsbeoefenaar (ouders/verzorgers van huidige leerlingen) 

- een student die de opleiding volgt (oud-leerlingen) 

 

Elke leerling kiest vooraf minimaal drie voorlichtingen die hij/zij bij wil wonen.   

Locatie 

van der Capellen S.G. 

 

Let op: in verband met beperkt beschikbare ruimte is deze avond uitsluitend voor leerlingen.  

 

 

De Tussenjaar Beurs 

De TussenjaarBeurs geeft jongeren en ouders/verzorgers ideeën voor het invullen van een tussenjaar 

in binnen- en buitenland. En informeert over effecten van een tussenjaar en mogelijkheden om risico’s 

te beperken. 

 

Locatie 

Wellantcollege, Houten 

 

Aanmelden:  is nu nog niet mogelijk 

Website:  

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/ 

 

 

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/

