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Voorwoord: 
 
Beste leerling,  
 
Klas drie is een bijzonder jaar voor jou. Aan het eind van het schooljaar moet je een profiel kiezen 
waarmee je je schoolcarrière op het Rijks afsluit.  
Een belangrijke beslissing dus. Voor je ligt het profielkeuzeboekje. Hierin vind je informatie over de 
verschillende profielen en alles wat daarmee samenhangt.  
Wij als school proberen je zo goed mogelijk te begeleiden. Gedurende het schooljaar zal je verschillende 
gesprekken hebben over de profielen met vakdocenten, je mentor en de decaan.  
Het is belangrijk dat je veel over de vakken met je ouders of vrienden praat. Schroom niet om aan je 
docenten vragen te stellen. Ik als decaan ben te allen tijde bereid je vragen te beantwoorden.  
 
Ik wens je veel succes met het kiezen,  
 
Meneer van Loon (rvloon@rsgrijks.nl), Decaan havo, lokaal 007 

mailto:rvloon@rsgrijks.nl
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Algemeen 
 
Het decanaat 
Op onze school zijn er drie decanen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mavo : Mw. L. Delahaije  Havo : Dhr. R. van Loon  Vwo : Mw. L. Hoff 
 
De decaan is verantwoordelijk voor het traject Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Dit traject 
bestaat uit het kiezen van een profiel en de inschrijving voor een opleiding na de vijfde klas van de havo. 
Vaak kiest men een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (HBO). Soms kiezen leerlingen voor het 
middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of voor een doorstroom naar het VWO. Op de havo volg je algemeen 
voortgezet onderwijs. Dus met het behalen van je havo-diploma heb je nog geen beroep geleerd. Daarvoor 
heb je een beroepsopleiding nodig. Op een beroepsopleiding krijg je de kennis die je nodig hebt om een 
beroep goed te kunnen uitoefenen. Het is erg belangrijk dat je goede keuzes maakt. Je zult immers nog 
lang moeten werken. Als je dan in de verkeerde beroepsgroep terecht komt, kan het heel veel moeite 
kosten om dat te veranderen.  
Het maken van de juiste keuzes begint nu, in de derde klas. 
 
Om een goede aansluiting te hebben op het HBO is de tweede fase (4de en 5de klas) ingedeeld in vier 
profielen. Een profiel is een combinatie van vakken. De vier profielen zijn: 
 

 
 
 
 
 

Natuur en techniek (N&T)

Natuur en gezondheid (N&G)

Economie en maatschappij (E&M)

Cultuur en maatschappij (C&M)
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In dit boekje wordt uitgelegd welke vakken je per profiel krijgt en kunt kiezen. 
 
Op 1 april 2022 moet er een profiel gekozen worden. Omdat dit een moeilijke keuze is hebben we een heel 
traject uitgestippeld om je te helpen bij het maken van de juiste keuze. Kijk ook maar eens bij de 
belangrijke data.  
Voorbeelden van activiteiten zijn: 

• De mentor van jouw klas zal jullie regelmatig laten werken Keuzeweb. 

• Je mentor geeft je zeer regelmatig uitleg over de profielen; 

• Je kunt aan je mentor tijdens de mentoruren vragen stellen over de profielen; 

• Op school hebben wij een interessetest en een geschiktheidtest die je onder begeleiding van je mentor 
gaat maken. 

• Je krijgt informatie over de vakken, die je nog niet hebt gehad in de onderbouw; 

• Er is een vakkenmarkt; 

• Hopelijk praat je ook vaak met je ouder(s)/verzorger(s) over de keuze die je moet gaan maken. 

• We zullen Hogeschool Zeeland bezoeken voor een profielkeuze-evenement 

• Er zal een beroepenpitch plaatsvinden. 
 
Soms kom je er samen met je ouders en mentor niet uit welke keuze je het best kan maken. Je kunt dan 
een afspraak maken met je decaan. Als je ouders de decaan willen spreken kunnen zij ook een afspraak 
maken. Het is wel noodzakelijk dat je zelf meekomt.  
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Decanenweb 
 

Iedere leerling uit havo drie moet 
zich aanmelden op decanenweb. Via 
deze website kun je veel informatie 
krijgen over vervolgopleidingen. 
Daarnaast moet je op het 
decanenweb een portfolio 
bijhouden.  
 
Ook zal het decanenweb gebruikt 
worden om een profielkeuze te 
maken. Je mentor kan dan zien wat 
je kiest. Je kunt deze keuze zo vaak 
veranderen als je wilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanmelden gaat als volgt: 

 
1) Ga naar http://rijkshv.dedecaan.net 

2) Meld je aan met je leerlingennummer 

3) Gebruik een emailadres dat je regelmatig gebruikt. Je kunt namelijk mail 

van de decaan en je mentor verwachten 

4) Je krijgt een email waarin om bevestiging wordt gevraagd. Deze mail komt vaak in de 

ongewenste mail / spambox .  

Tip: geef aan dat je email van deze afzender vertrouwt, zodat er geen belangrijke mail in de 

map ongewenste email verdwijnt 

5) Bevestig de email 

6) Log in met je leerling-nummer en zelfgekozen wachtwoord 

 

 

Ouders kunnen zich ook aanmelden. 

 

 

 

http://rijkshv.dedecaan.net/
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Het mentoraat 
Je mentor is, net als in klas 1 en klas 2, de persoon bij wie je terecht kunt. Dit kan zijn met verhalen, 
problemen, vragen en alle andere zaken die je kwijt wilt. Je mentor zal naar je luisteren en met je praten. 
Ook al heb je problemen die je mentor niet kan oplossen of vragen die hij niet kan beantwoorden, is het 
toch verstandig om even contact met hem of haar te zoeken. Het is namelijk goed mogelijk dat hij/zij je kan 
verwijzen naar iemand die je wel verder kan helpen. 
 
In de derde klas moet je een belangrijke keuze maken. Je gaat namelijk op zoek naar het profiel of de 
opleiding die het beste bij je past. Dat profiel of die opleiding is van groot belang voor je toekomst. De 
mentoruren zullen dan ook grotendeels in het teken staan van profielkeuze en studievoortgang. Natuurlijk 
hoef je deze belangrijke keuze niet alleen te maken. De decaan, je mentor en je ouders zullen je bij deze 
keuze begeleiden. 
 

 
De mentor is het aanspreekpunt dat je het vaakst zult tegen komen en het spreekt dan ook voor zich dat je 
in eerste instantie bij hem/haar met je vragen terecht komt. Vaak zal hij/zij je antwoord kunnen geven, 
maar ook is het goed mogelijk dat hij je doorverwijst naar de decaan, dhr. Van Loon. Die weet alles van 
opleidingsmogelijkheden voor havo-leerlingen. De decanenkamer is in kamer 037. Je kunt er zo naar 
binnen lopen. 
 
Soms blijkt dat, ondanks hard werken en een goede inzet, de havo voor jou niet de beste weg is. Het is dan 
goed mogelijk dat je mentor andere studiemogelijkheden met je doorneemt. 
Je kunt dan denken aan een overstap richting mavo of MBO. Via deze weg kun je ook je doel bereiken en 
heb je misschien minder teleurstellingen te verwerken. 
 
Naast de rol van de decaan en je mentor is ook de rol van je ouder(s)/ verzorger(s) erg belangrijk. Zij 
kunnen contact opnemen met de mentor als daar reden toe is. Bijvoorbeeld wanneer ze zich zorgen maken 
over je studievoortgang. Samen met de mentor kunnen zij dan een oplossing zoeken voor eventuele 
problemen. 
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Van onderbouw naar bovenbouw (ook wel: tweede fase) 
 
De leerjaren 4 en 5 havo worden samen de tweede fase genoemd. Al in de vierde klas maak je 
schoolexamens (SE’s) die meetellen voor het eindexamenjaar. Ook in de vijfde klas maak je SE’s en 
daarnaast heb je het centraal schriftelijk eindexamen (‘het examen’). Eigenlijk vormen de 4de en 5de klas 
dus één examenperiode.  
 
De overstap van de onderbouw naar 
de bovenbouw is groot. Dit komt 
omdat er in de bovenbouw veel meer 
van je verwacht wordt. Je bent nu 
gewend om erg gestuurd te worden 
door je docenten. De meesten geven 
per les huiswerk op, zeggen precies 
wat je wanneer moet leren, etc. In de 
tweede fase verandert dit sterk. Je 
wordt aangesproken op je 
zelfstandigheid. Dat wil onder andere 
zeggen dat je voor een deel je eigen 
studie zal moeten plannen en delen 
van de leerstof zelfstandig zult moeten 
doorwerken. In de onderbouw wordt 
bij een aantal vakken al enige 
zelfstandigheid aangeleerd om de 
overgang naar de tweede fase 
soepeler te laten verlopen. 
De veranderingen in het onderwijs 
houden ook in dat, behalve het opdoen van veel kennis, je ook meer (digitale) vaardigheden zult aanleren, 
het maken van opdrachten/werkstukken en het opzetten van een onderzoek 
 
Tijdens de tweede fase word je begeleid naar zelfstandigheid. Dat gebeurt tijdens de lessen, waarin je vaak 
tijdens de les zelfstandig bezig bent en de docent meer als begeleider optreedt. In de tweede fase volg je 
niet meer in klassenverband alle lessen. Je hebt een basisklas waarmee je een paar vakken volgt, maar je 
zit ook in een cluster. Dit betekent dat je bij een aantal vakken met andere leerlingen in een groep zit. Door 
dit clusteren ontstaan tussenuren. Deze zijn er niet om te luieren, maar om zelfstandig te werken. Je moet 
deze uren echt goed gebruiken, zodat je geen achterstand oploopt. 
Als een en ander niet goed loopt of je wilt gewoon even met iemand praten, dan kun je ook in de 
bovenbouw terecht bij een mentor. Ook in havo 4 heb je twee ingeroosterde contactmomenten per week 
 
De overgang van de onderbouw naar de tweede fase zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor jou. In elk 
geval is er sprake van een zwaardere studielast dan voorheen. Dit kan leiden tot lagere cijfers dan je 
gewend bent, vooral in de eerste helft van het jaar. Gedeeltelijk komt dit door de andere aanpak. Een 
andere oorzaak is, dat bij veel vakken meer de nadruk komt te liggen op inzicht. Dat wil zeggen dat kennis 
wordt gebruikt om nieuwe kennis te verkrijgen en om verbanden te kunnen leggen. Dit vergt meer van je 
dan tot nu toe het geval was. Dat mag ook wel, want je wordt ook wat ouder. De ervaring leert dat veel 
leerlingen na een matige start gewend raken aan de andere werkwijze en weer beter gaan presteren. 
 
We kunnen je verzekeren dat het begeleidende team, bestaande uit vakdocenten, mentoren, decaan, 
teamleiders en conrector, er alles aan doet om de tweede fase voor jou tot een succes te maken. 
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De profielkeuze 
Zoals je weet sta je binnenkort voor een belangrijke keuze. In welk profiel ga ik straks examen doen? Bij 
deze keuze staan twee vragen centraal:  

 

Wat kan ik? 

Wat wil ik? 

 

 
Wat KAN ik?  
Uit je rapport is al heel wat op te maken. Je kunt zien wat je sterke en minder sterke vakken zijn. Dit maakt 
al iets duidelijk. Ook de CITO-toetsen die vanaf de brugklas worden afgenomen geven een beeld van waar 
jouw sterke kanten liggen.  
 
Wat WIL ik? 
Veelal zijn leerlingen geïnteresseerd in vakken waarin ze ook goed presteren. Die interesses roepen ook de 
vraag op: ‘Wat WIL ik?’. Tijdens de studielessen ga je zelf op zoek naar een antwoord op die vraag, aan de 
hand van de opdrachten uit Keuzeweb. Ook de studie-interessetest die op school wordt afgenomen, kan 
antwoord geven op deze vraag. 
Behalve lesbrieven en testen is het natuurlijk van belang dat je regelmatig over jouw toekomstplannen 
nadenkt en praat. Daarbij kunnen je ouder(s)/verzorger(s) natuurlijk hulp bieden. Praat ook met leerlingen 
uit havo 4 en 5, die al in een profiel zitten en misschien al een beeld hebben van hun vervolgopleiding. 
Uiteindelijk zul je echter zelf een keuze moeten maken. 
 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat je eigenlijk nog geen idee hebt wat je wilt. Als er dan op grond van de 
capaciteiten geen keuze te maken is, je 
presteert in alle vakken goed, is het 
verstandig een profiel met keuzevakken 
te kiezen waarmee je bij 
vervolgopleidingen en studies nog alle 
mogelijkheden openhoudt. De eisen die 
vervolgopleidingen stellen om 
toegelaten te worden vind je op het 
decanenweb. 
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vwo 
Een aantal leerlingen weet het al zeker: na de havo ga ik naar het vwo. Andere leerlingen hebben nog geen 
flauw idee wat ze na de havo gaan doen en willen alle opties openhouden. Eén van die mogelijkheden is na 
havo 5 doorstromen naar vwo 5. Dit gaat echter niet zomaar. Er zijn een aantal eisen waaraan je moet 
voldoen in havo 5, maar er zijn ook een aantal zaken waarmee je bij je profielkeuze al rekening moet 
houden: 

1) Op het vwo wordt in het gemeenschappelijk deel een tweede moderne vreemde taal (Duits of 
Frans) gegeven. Op de havo niet. Je zult dus een tweede moderne vreemde taal moeten kiezen bij 
je profielkeuzevakken of als keuze-examenvak. Indien je een dyslexieverklaring hebt, kun je contact 
opnemen met je decaan; 

2) Wanneer je C&M als profiel hebt, moet je perse wiskunde A kiezen als keuze-examenvak om door 
te kunnen gaan op het vwo. Op het vwo krijgt namelijk iedere leerling wiskunde; 

3) Wanneer je E&M of C&M kiest, kun je geen biologie kiezen. Dit vak wordt niet aangeboden in deze 
profielen op het vwo. 

 
Niet alleen moet je een profiel kiezen, maar binnen ieder profiel is er ook nog een aantal keuzes te maken: 
het profielkeuzevak en het keuze-examenvak. Hierover krijg je meer informatie in het volgende hoofdstuk 
(‘de profielen’). Tegen het einde van het schooljaar is het de bedoeling dat jij de juiste keuzes hebt 
gemaakt. Deze keuze maak je via het decanenweb. Je mag gedurende de het gehele jaar de keuze 
aanpassen totdat je het bericht krijgt dat de profielkeuze definitief ingevuld moet worden (zie belangrijke 
data). 
 
Misschien kies je wel iets wat volgens de school helemaal niet bij je past. Dan sturen we je een bericht met 
daarin een advies van school. De brief moet ondertekend worden door een van je ouder(s)/verzorger(s). Jij 
levert deze ondertekende brief vervolgens in bij de decaan (kamer 037). Als dit gebeurd is, zit het hele 
keuzeproces er voor jou op. 
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De profielen 
In de Tweede Fase hebben alle leerlingen les in een aantal vakken dat voor iedereen verplicht is. Dit 
noemen we het gemeenschappelijk deel. Daarnaast kies je ook voor een profiel. Een profiel is een 
combinatie van een aantal vakken. Naast de vakken die horen bij het profiel (de profielvakken), moet je 
ook nog twee andere vakken kiezen. Het eerste vak noemen we het profielkeuzevak. Het tweede keuzevak 
wordt het keuze-examenvak genoemd.  
 
Gemeenschappelijke deel 
Alle leerlingen uit de vierde en vijfde klas moeten deze vakken verplicht volgen. Zij zijn dus voor elk profiel 
hetzelfde. De vakken uit het gemeenschappelijk deel zijn: 

- Nederlands; 
- Engels; 
- Maatschappijleer; 
- Lichamelijke opvoeding (gym); 
- CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming).  

 
Profielvakken 
Elk profiel heeft zijn eigen vakken. Deze krijg je automatisch als je het profiel kiest. De vakken die bij de 
profielen horen zijn: 
 

Natuur en 
Techniek 

(N&T) 

Natuur en 
Gezondheid (N&G) 

Economie en 
Maatschappij 

(E&M) 

Cultuur en 
Maatschappij 

(C&M) 

Wiskunde B Wiskunde A of B Wiskunde A of B Geschiedenis 

Natuurkunde Biologie Economie Frans of Duits 

Scheikunde Scheikunde Geschiedenis  

 
Profielkeuzevakken 
Bij elk profiel is er een aantal vakken waaruit je een keuze kunt maken. Voor de profielen N&T, N&G en 
E&M geldt dat je er één moet kiezen. Voor het profiel C&M moet je er twee kiezen. Eén uit de vakken in 
het grijs en één van de vakken in het zwart.  
Je moet de keuze maken uit: 
 

Natuur en 
Techniek 

(N&T) 

Natuur en 
Gezondheid (N&G) 

Economie en 
Maatschappij 

(E&M) 

Cultuur en 
Maatschappij 

(C&M) 

Biologie Aardrijkskunde Frans  Aardrijkskunde 

O&O Natuurkunde Duits Maatschappij-
wetenschappen 

 O&O Aardrijkskunde Economie 

 Bedrijfseconomie muziek* 

 tekenen * 

Maatschappij-
wetenschappen 

Frans 

  Duits 
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Keuze-examenvak 
Je moet kiezen voor één van de vakken in het schema hieronder. De vakken die je niet gekozen hebt als 
profielkeuzevak worden automatisch een keuze-examenvak. Wanneer je bijvoorbeeld natuurkunde kiest 
als profielkeuzevak in het profiel NG, wordt aardrijkskunde toegevoegd aan het rijtje keuze-examenvakken 
dat staat bij NG  in het schema hieronder.  
 

Natuur en 
Techniek 

(N&T) 

Natuur en 
Gezondheid (N&G) 

Economie en 
Maatschappij 

(E&M) 

Cultuur en 
Maatschappij (C&M) 

Je kunt kiezen uit de overgebleven profielkeuzevakken of je kiest een vak uit 
onderstaande mogelijkheden. 

Bewegen Sport en 
Maatschappij 
(BSM) 

Bewegen Sport en 
Maatschappij 
(BSM) 

Bewegen Sport en 
Maatschappij 
(BSM) 

Bewegen Sport en 
Maatschappij (BSM)* 

Duits Duits Duits Duits 

Frans Frans Frans Frans 

Aardrijkskunde Economie Biologie  Biologie  

Economie Bedrijfseconomie muziek  Wiskunde A 

Bedrijfseconomie muziek  tekenen  Bedrijfseconomie 

muziek  tekenen    

tekenen  Wiskunde D 
(alleen mogelijk in 
combinatie met 
wiskunde B) 

 

 
  

*
  

Deze vakken kunnen niet samen in een vakkenpakket gekozen worden. 

      
Kort samengevat: 

1) je kiest één profiel 
2) je volgt alle vakken uit het gemeenschappelijk deel 
3) je kiest één profielkeuzevak 
4) je kiest één keuze-examenvak 

 
Je kunt gedurende de vierde en/of vijfde klas niet meer wisselen van profiel !!!! Daarom is het belangrijk 
dat je goed nadenkt over je keuzes. 
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 Totaaloverzicht van de mogelijke keuzes 

 

 

*
  

Deze vakken kunnen niet samen in een vakkenpakket gekozen worden. 

Natuur en Techniek (N&T) Natuur en Gezondheid 
(N&G) 

Economie en 
Maatschappij (E&M) 

Cultuur en 
Maatschappij (C&M) 

G
em

e
en

sc
h

ap
-

p
el

ijk
 d

ee
l 

• Nederlands 

• Engels 

• Maatschappijleer 

• Lichamelijke 
opvoeding  

• CKV  

• Nederlands 

• Engels 

• Maatschappijleer 

• Lichamelijke 
opvoeding  

• CKV  

• Nederlands 

• Engels 

• Maatschappijleer 

• Lichamelijke opvoeding  

• CKV  

• Nederlands 

• Engels 

• Maatschappijleer 

• Lichamelijke 
opvoeding  

• CKV  

P
ro

fi
el

 

va
kk

en
 • Wiskunde B 

• Natuurkunde 

• Scheikunde 

• Wiskunde A of B 

• Biologie 

• Scheikunde 

• Wiskunde A of B 

• Economie 

• Geschiedenis 

• Geschiedenis 

• Frans of Duits 

P
ro

fi
el

-k
eu

ze
va

kk
en

 

• Biologie 

• Wiskunde D 

• O&O* 
 

• Aardrijkskunde 

• Natuurkunde 

• O&O* 

• Frans 

• Duits 

• Aardrijkskunde  

• Bedrijfseconomie 

• Maatschappij- 
wetenschappen 

• Aardrijkskunde  

• Maatschappij-
wetenschappen. 

• Economie 

• muziek* 

• tekenen* 

• Frans 

• Duits 

K
eu

ze
-e

xa
m

en
va

k 

Je kunt kiezen uit de overgebleven profielkeuzevakken of je kiest een vak uit onderstaande 
mogelijkheden. 

• BSM* 

• Duits 

• Frans 

• Aardrijkskunde 

• Economie 

• Bedrijfseconomie 

• Muziek* 

• tekenen* 
 

• BSM* 

• Duits 

• Frans 

• Economie 

• Bedrijfseconomie 

• Muziek* 

• tekenen* 

• Wiskunde D( alleen 
met B) 
 

• BSM* 

• Biologie 

• muziek* 

• tekenen*  
 

• BSM* 

• Duits 

• Frans 

• Biologie 

• Wiskunde A 

• Bedrijfseconomie 
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Belangrijke data in schooljaar 2021 – 2022 (havo 3) 
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten van het schooldecanaat. RSG ‘t Rijks gebruikt voor de 
keuzebegeleiding de methode MultipleChoice en de testen van Carpay. Neem deze data over in je agenda! 

 

Periode Omschrijving 

September • Er wordt begonnen met de lessen keuzebegeleiding o.l.v. de 
mentor in samenwerking met de decaan.  

  
September • Ontmoetingsavond met mentor, conrector en 

ouder(s)/verzorger(s) 
  
  
November • Studie-interessetest van Carpay (computertest) 
  
December • Voorlichtingsavond voor ouder(s)/verzorger(s) over 

profielkeuze (online) 
  
  
  
Januari • Vakkenmarkt (onder schooltijd) → mentorband 
  
maart 
 
01 april 

• Afronding keuzebegeleidinglessen  
 

• Definitieve profielkeuze (laatste dag om wijzigingen aan te 
geven in Zermelo) 

  
 • Indien noodzakelijk ontvangen leerlingen het advies om een 

ander profiel te kiezen 
  
12 april • Bevestigen of wijziging profielkeuze, indien de leerling een 

advies gekregen heeft.  
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Schoolexamen en centraal schriftelijk eindexamen  
De meeste examenvakken hebben een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Het eindcijfer is 
dan het gemiddelde van de cijfers behaald voor SE en CE. 
De vakken Lichamelijke Opvoeding en CKV worden niet met een cijfer beoordeeld maar moeten met 
“voldoende” of “goed” worden afgesloten. 
 
De vakken maatschappijleer, wiskunde D en BSM worden met een SE afgesloten. Het cijfer voor Wiskunde 
D en BSM komt als examencijfer op je diploma te staan en telt volwaardig mee.  
 
Combinatiecijfer 
 

 
De cijfers behaald voor het profielwerkstuk, CKV en het vak maatschappijleer vormen samen één 
combinatiecijfer. Ook dit cijfer komt op je diploma te staan en telt volwaardig mee.  

CKV

Maatschappijleer

Profiel

werkstuk
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Nuttige internetadressen 

 

 

 

Algemeen   
Startpunt voor informatie, interessetesten, 
Toelatingseisen, etc 

 www.rijkshv.dedecaan.net 
 

DUO  www.duo.nl 
 

Aanmelden voor HBO www.studielink.nl 
Hulp bij studiekeuze, zoeken van open dagen, etc  www.studiekeuze123.nl 

www.tkmst.nl 
www.studiekeuzelab.nl 
 

   
MBO   
Regionaal OpleidingsCentrum West-Brabant  www.rocwb.nl 
Albedacollege  www.albeda.nl 
Regionaal OpleidingsCentrum Zeeland  www.roczeeland.nl 
   
Hogescholen in de regio 
Hogeschool Rotterdam www.hro.nl 
Hogeschool INHOLLAND www.inholland.nl 
Avans Hogeschool www.avans.nl 
Breda university of applied science www.buas.nl 
Fontys Hogescholen www.fontys.nl 
Hogeschool Zeeland www.hz.nl 
HAS in Den Bosch www.hasdb.nl 
Hogeschool Zuyd www.hszuyd.nl 
Design Academy Eindhoven www.designacademy.nl 
Hogeschool voor kunsten in Arnhem www.artez.nl 
Juridische Hogeschool www.juridischehogeschool.nl 
Hotelschool Den Haag www.hotelschool.nl 
Associate Degree Roosendaal 
 

 www.ad-academie.nl 
 

 
Uiteraard is dit niet een volledige lijst met alle scholen. Kijk op het decanenweb voor meer opleidingen en hun 
websites. 
  
 
Uniformopleidingen  
Defensie www.werkenbijdefensie.nl 
  
  
Politie www.politie.nl 
  
Studeren in het buitenland 
Voor algemene informatie kun je terecht bij Nuffic 
Uitwisselingsprojecten 

www.nuffic.nl 
www.ef.nl 


