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ONLINE
OPEN DAGEN

Op de HZ wordt persoonlijk,
kleinschalig voltijd- en
deeltijdonderwijs geboden aan zo’n
4800 studenten. Onze studenten
n
worden gestimuleerd om het beste
uit zichzelf
zich
te halen door middel
van persoonlijke ontwikkeling en
kennisontwikkeling. Praktijkgericht
onderwijs staat hierin centraal.

HZ LOCATIES
EDISONWEG VLISSINGEN
Op de HZ locatie in Vlissingen vind je de opleidingen rond
thema's sociaal-maatschappelijk en economie. Ook de
technische opleidingen Chemie, Engineering, Logistics
Engineering en Maritiem Officier zijn hier gevestigd
HET GROENE WOUD MIDDELBURG
Op de HZ locatie Het Groene Woud in Middelburg vind
je de opleidingen HBO-ICT, Technische Bedrijfskunde,
Watermanagement, Civiele Techniek en de Master River
Delta Development
ASSOCIATE DEGREES ACADEMIE ROOSENDAAL
In samenwerking met Avans Hogeschool is de HZ gestart
met de Associate degrees Academie in Roosendaal. Hier vind
je tweejarige hbo-opleidingen. Meld je aan voor de online
voorlichtingen via www.hz.nl/kiezen of www.ad-academie.nl

CHAT MET EEN STUDENT
Wil je meer weten over de
HZ, heb je een vraag over een opleiding of
wil je ontdekken hoe het studentenleven in
Vlissingen en Middelburg is? Chat met een
student! Je vindt studenten van alle HZopleidingen op www.hz.nl/chat

AANMELDEN
VOOR EEN
OPLEIDING

STUDEREN AAN
DE HZ

EEN OPLEIDING GEKOZEN?
Meld je dan voor 1 mei eenvoudig aan
in twee stappen.
1. Om je aan te melden heb je een
DigiD nodig. Heb je geen DigiD?
Vraag hem dan aan via www.digid.
nl/aanvragen
2. Meld je aan voor de opleiding van
jouw keuze via www.studielink.nl

EXPERIENCE DAYS
Verschillende opleidingen van de HZ
organiseren door het jaar heen Experience
Days. Tijdens een Experience Day maak
je bijvoorbeeld kennis met de opleiding,
het werkveld en ontmoet je studenten en
docenten. Je vindt alle
studiekeuzeactiviteiten van de HZ op
www.hz.nl/kiezen

STUDENTENBEGELEIDING
Voor vragen aan een decaan voor o.a.
studeren als topsporter, studeren met
een beperking, chronische ziekte of
als je last hebt van faalangst, kun je
per mail een afspraak maken. Meer
informatie vind je op www.hz.nl

ONLINE OPEN DAG

Tussen maandag 23 en donderdag 26 november vinden de
online open dagen plaats.Tijdens een online voorlichting
vertellen onze enthousiaste docenten en studenten je
meer over de opleiding, waar jouw interesse naar uitgaat.
Na de presentatie krijg je verder alle gelegenheid om je
vragen te stellen.

TECHNOLOGIE
Engineering
River Delta Development (Master)
Technische Bedrijfskunde
Watermanagement
Logistics Engineering
HBO-ICT
Maritiem Officier
Civiele Techniek
Chemie
Bouwkunde
Global Project & Change Management

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20:00 uur
20:00 uur1

WOENSDAG 25 NOVEMBER
SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK
Verpleegkunde
Verpleegkunde-Verloskunde
Pedagogiek
Leraar Basisonderwijs
Social Work

16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

1 Onder voorbehoud van wijzigingen

ECONOMIE
Commerciële Economie
Bedrijfskunde
Communicatie
Finance & Control (Bedrijfseconomie)
Human Resource Management
Tourism Management1
Sportkunde
International Business2

DONDERDAG 26 NOVEMBER
DEELTIJD
Food & Gastronomy (Associate Degree)
Verpleegkunde
Bedrijfskunde
Pedagogisch Professional
Kind & Educatie (Associate degree)
Social Work
Technische Bedrijfskunde

STUDIEKEUZETOUR

De studiekeuzetours vinden plaats op
dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 december

17.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Meld je aan voor een of meerdere voorlichtingen tijdens
onze online open dagen via onze website.
1. Ga direct naar www.hz.nl/opendag

AANMELDEN
ONLINE
OPEN DAGEN

Na je deelname aan een online voorlichting
ontvang je een uitnodiging voor de studiekeuzetour.
Tijdens de studiekeuzetour neemt een HZ-student
je mee door het gebouw en laat je onder andere
praktijk- en onderzoekruimtes zien. Daarnaast
ontdek je de faciliteiten van de HZ en ontmoet je
studentenverenigingen, HZ Cult, HZ Sport en
The Work Zone.

16.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
17.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

1 Bachelor & Associate Degree
2 Deze voorlichting is in het Engels

DINSDAG 24 NOVEMBER

MAANDAG 23 NOVEMBER

2. Zoek naar de opleiding van jouw keuze en meld je aan
3. Per e-mail sturen we je een bevestiging van je
aanmelding. Een dag voor de voorlichting ontvang je
van ons een herinnering en een link naar de omgeving
voor de online voorlichting.

