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Sterke Punten Training
NJR (Nationale Jeugdraad)

In de best mogelijke wereld haalt iedereen 
het beste uit zichzelf. Dat bereiken we als 
iedereen al jong zijn Sterke Punten ontdekt. 
Sterke Punten zijn die dingen die voor jou 
vanzelf gaan. Denk hierbij aan het talent 
voor het spelen van gitaar, je passie voor de 
natuur of je sicke moves als (break)danser. 
Sterke Punten kun je naast je passie en 
talent ook koppelen aan je vaardigheden of 
rollen die jij in het dagelijks leven inneemt. 
Ben jij een geboren leider, een inspirerende 
verteller of juist een georganiseerde 
planner? Tijdens deze verfrissende training 
ontdek je wat jij bent.

 11:45 - 12:15
 13:15 - 13:45

 14:45 - 15:15 
 16:15 - 16:45

Alles wat je moet weten over studeren in 
het hoger onderwijs
ISO / LSVb

Als je gaat studeren kan dat een spannende 
stap zijn. Je moet op zoek gaan naar een 
studie die bij je past, nadenken over of je 
thuis blijft wonen of op kamers gaat en hoe 
je je studie gaat betalen. Hierbij kunnen 
allerlei vragen in je naar boven komen: Wat 
komt er allemaal kijken bij het studeren?, 
Wat is het verschil tussen het hbo en het 
wo? en Wat verandert er als je van de 
middelbare school naar het hoger onderwijs 
gaat? Tijdens deze workshop hoor je alles 
over wat je moet weten over studeren in het 
hoger onderwijs.

 11:15 - 11:45
 14:00 - 14:30

Tussenjaar of bachelor in het buitenland, 
waar begin ik?
WilWeg

Wat ga je doen na je eindexamen? Ga je me-
teen studeren of ga je eerst een tussenjaar 
nemen? Er is geen vast recept voor een tus-
senjaar in het buitenland. Het kan eigenlijk 
van alles zijn: backpacken in Australië, taal-
cursus in Spanje, au-pair zijn in de VS. Maar 
misschien wil je liever een bachelor in het 
buitenland volgen? Een periode in het bui-
tenland is niet alleen goed voor je persoon-
lijke ontwikkeling maar staat ook goed op 
je cv. Bovendien het is ook een handige én 
leuke manier om een nieuwe taal of cultuur 
te leren kennen.  

 12:30 - 13:00
 15:30 - 16:00
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programma hbo

10:15 - 10:45 Natuur & Gezondheid

11:00 - 11:30 Bedrijfskunde, Economie & Management

11:45 - 12:15 Maatschappij & Recht

12:30 - 13:00 Exact, Informatie & Techniek

13:15 - 13:45 Onderwijs & Opvoeding

14:00 - 14:30 Taal, Cultuur & Communicatie

14:45 - 15:15 Natuur & Gezondheid

15:30 - 16:00 Bedrijfskunde, Economie & Management

16:15 - 16:45 Maatschappij & Recht



programma hbo

Alles wat je moet weten over studeren in 
het hoger onderwijs
ISO / LSVb

Als je gaat studeren kan dat een spannende 
stap zijn. Je moet op zoek gaan naar een 
studie die bij je past, nadenken over of je 
thuis blijft wonen of op kamers gaat en hoe 
je je studie gaat betalen. Hierbij kunnen 
allerlei vragen in je naar boven komen: Wat 
komt er allemaal kijken bij het studeren?, 
Wat is het verschil tussen het hbo en het 
wo? en Wat verandert er als je van de 
middelbare school naar het hoger onderwijs 
gaat? Tijdens deze workshop hoor je alles 
over wat je moet weten over studeren in het 
hoger onderwijs.

 10:00 - 10:30
 13:00 - 13:30

Tussenjaar of bachelor in het buitenland, 
waar begin ik?
WilWeg

Wat ga je doen na je eindexamen? Ga je me-
teen studeren of ga je eerst een tussenjaar 
nemen? Er is geen vast recept voor een tus-
senjaar in het buitenland. Het kan eigenlijk 
van alles zijn: backpacken in Australië, taal-
cursus in Spanje, au-pair zijn in de VS. Maar 
misschien wil je liever een bachelor in het 
buitenland volgen? Een periode in het bui-
tenland is niet alleen goed voor je persoon-
lijke ontwikkeling maar staat ook goed op 
je cv. Bovendien het is ook een handige én 
leuke manier om een nieuwe taal of cultuur 
te leren kennen.  

 11:30 - 12:00
 14:30 - 15:00

studiekeuze-sessies
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Sterke Punten Training
NJR (Nationale Jeugdraad)

In de best mogelijke wereld haalt iedereen 
het beste uit zichzelf. Dat bereiken we als 
iedereen al jong zijn Sterke Punten ontdekt. 
Sterke Punten zijn die dingen die voor jou 
vanzelf gaan. Denk hierbij aan het talent 
voor het spelen van gitaar, je passie voor de 
natuur of je sicke moves als (break)danser. 
Sterke Punten kun je naast je passie en 
talent ook koppelen aan je vaardigheden of 
rollen die jij in het dagelijks leven inneemt. 
Ben jij een geboren leider, een inspirerende 
verteller of juist een georganiseerde 
planner? Tijdens deze verfrissende training 
ontdek je wat jij bent.

 09:15 - 09:45
 10:45 - 11:15
 12:15 - 12:45

 13:45 - 14:15
 15:15 - 15:45
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09:15 - 09:45 Natuur & Gezondheid

10:00 - 10:30 Bedrijfskunde, Economie & Management

10:45 - 11:15 Maatschappij & Recht

11:30 - 12:00 Exact, Informatie & Techniek

12:15 - 12:45 Onderwijs & Opvoeding

13:00 - 13:30 Taal, Cultuur & Communicatie

13:45 - 14:15 Natuur & Gezondheid

14:30 - 15:00 Bedrijfskunde, Economie & Management

15:15 - 15:45 Maatschappij & Recht


