
 

 

 

 

Aan de leerlingen en ouders/verzorgers van vwo 4, 5 en 6 

 

 
Datum: 21 oktober 2019 

Ons kenmerk: 191021wra/2/corr/decanen 

Onderwerp : WO-voorlichtingsavonden Stedelijk College 

 

 

Beste leerling, beste ouders/verzorgers, 

 

Op dinsdag 26 en donderdag 28 november zijn de WO voorlichtingsavonden op het 

Stedelijk College aan de Henegouwenlaan. Zit je in de bovenbouw vwo en weet je nog 

niet welke vervolgopleiding je wilt gaan doen? Schrijf je dan in voor deze avonden! 

Tijdens deze avonden kun je in vier rondes (van 35 min.) informatie krijgen over 

opleidingen van universiteiten uit het hele land!   

 

Kortom, dit is de perfecte kans om informatie te krijgen van verschillende opleidingen 

van universiteiten uit het hele land! Hopelijk krijg je door deze voorlichtingen een beeld 

van een studierichting of specifieke opleiding en ontdek je wat jij interessant vindt! Één 

ouder/verzorger is ook welkom.  

 

Aanmelden   

Om op deze avond de voorlichtingen bij te mogen wonen dien je je aan te melden. 

Wees er op tijd bij! Leerlingen van 17 middelbare scholen gaan zich aanmelden en als 

een voorlichting vol is wordt de inschrijving voor deze voorlichting eerder gesloten! 

Ga naar www.svstedelijk.nl, bekijk het overzicht van de voorlichtingen en kies max. 4 

voorlichtingen. Direct na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Let op: deze mail 

kan in je spam/ongewenste e-mail terecht komen. Je krijgt ongeveer een week van 

tevoren een e-mail met de definitieve indeling voor je voorlichtingen, hoe laat je in welk 

lokaal moet zijn en andere praktische informatie.  

Let op: inschrijven kan tot en met vrijdag 15 november. Daarna is inschrijven niet meer 

mogelijk! 

 

Toekomstdossier 

Vwo 4: Wij vinden het belangrijk dat jij je nu al goed én breed oriënteert op 

vervolgopleidingen! Daarom is het verplicht om minimaal één voorlichtingsavond te 

bezoeken (HBO of WO) én totaal minimaal drie voorlichtingsrondes. Naar aanleiding van 

deze avond(en) maak je de opdracht ‘Voorlichtingsavond Stedelijk’ van het 

Toekomstdossier. Door middel van deze opdracht word je aan het denken gezet wat 

deze avond betekent voor jouw studiekeuze.  

Vwo 5: als je een voorlichtingsavond bezoekt dan mag je dit gebruiken voor keuze 

activiteit 1 van het toekomstdossier. Je mag ook een andere activiteit ondernemen die 

je helpt bij je studiekeuze (bijv. een open dag etc). Na het deelnemen aan de activiteit 

van jouw keuze maak je de opdracht ‘Keuze activiteit 1’ en lever je deze in op de ELO 

van Magister. Er is geen minimum aantal voorlichtingen verplicht. 

 

Veel succes met inschrijven! Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Claudia van de Kamp-Jacobs (kam@fritsphilips.eu) 

Decaan  

 

http://www.svstedelijk.nl/

