
 

 

 
 
Aan:  Ouders en leerlingen H4 en A5 
 
Betreft:  informatieavond studiekeuze H4 en A5  
 
 
Zwolle, oktober 2022 
 
  
Beste ouder/verzorger en leerling,  
 
Hierbij nodigen we u/jou van harte uit voor een informatieavond op woensdag 9 november om 
19:30 uur. Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie en thee en de avond zal ongeveer tot 20.45 uur 
duren. 
 
Programma 
Het doel van deze avond is om jullie te informeren over de studiekeuze en hoe u als ouder/verzorger 
uw kind hierbij het beste kunt ondersteunen. Het is verstandig om hier al in het voorexamenjaar mee 
te beginnen en deze avond vormt daarvoor een goede aanzet.  
 
De ouderavond gaat over studiekeuze, studeren, geldzaken, zoals de nieuwe studiefinanciering, en 
een tussenjaar. Het gaat niet over een speciale instelling of opleiding maar er wordt breed 
geïnformeerd over studeren op een hbo of universiteit.  
 
Onderwerpen die onder andere aan bod zullen komen, zijn: 
  

• Hoe kom je tot een goede studiekeuze? 
• De rol van ouders/verzorgers bij het toewerken naar een studiekeuze. 
• De kosten van een studie.  
• Wat kun je verwachten tijdens het eerste studiejaar? 
• Hoe kunt u als ouder/verzorger bijdragen aan een succesvol verloop van het eerste 

studiejaar? 
• Waar liggen uw grenzen als ouder/verzorger? 

 
Daarnaast is er veel ruimte voor het stellen van vragen. 
 
Hermien Miltenburg 
De presentatie wordt voornamelijk gegeven door Hermien Miltenburg, oudervoorlichter hoger 
onderwijs. Hermien Miltenburg deelt haar ervaringen als docent, oudervoorlichter en vooral als 
moeder. Dit doet ze samen met een aantal studenten, oud-leerlingen van de school.  
In de presentatie staan diverse links naar verdiepende informatie. De presentatie kunt u daarom na 
afloop op de website van het Meander College vinden.  
 
 
  



Hermien Miltenburg verzorgt dit schooljaar ook zes aanvullende verdiepende webinars over 
studiekeuze en geldzaken. De data en onderwerpen vindt u hier.  
Ook informatief, de blog voor ouders www.studiekeuzekind.nl en een Facebookgroep voor ouders 
waarin actuele zaken rondom studiekeuze worden uitgewisseld. 

Hebt u speciale vragen? Die kunt u vooraf opsturen naar Hermien Miltenburg 
(hermien.miltenburg@wur.nl 0317484455).  

 
Aanmelden 
 
Het is inmiddels het vijfde jaar dat we deze informatieavond organiseren en zowel ouders/verzorgers 
als leerlingen zijn enthousiast, dus mis hem niet! 
 
Voor deze informatieavond dient men zich in te schrijven via Google Forms, uiterlijk 4 november 
2022. Klik op onderstaande link en vul de gevraagde gegevens in. Indien gewenst kunnen na 
aanmelding de ingevulde gegevens gedownload worden als PDF. 
 
In verband met de beschikbare ruimte vragen wij u om met maximaal 2 personen te komen, bij 
voorkeur de leerling en 1 ouder/verzorger. 
 
https://forms.office.com/r/E91T1q1BXh 
 
 
Graag tot dan!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ronald Doornekamp  teamleider atheneum   Gerard Kuper  teamleider havo 
Francien Brons  decaan atheneum  Patricia Jansen   decaan havo 
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