
 

 
 

 

 Doetinchem, 2 maart 2023  Aan de leerlingen in Havo-45 en  

 hun ouder(-s), verzorger(-s) 

          

 

 

 

Referentie: 2023-013/Pngj/Hrni 

 

Betreft: beroepenmarkt 

 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(-s), verzorger(-s), 

 

Op dinsdag 28 maart a.s. wordt door het decanaat van de scholen voor voortgezet onderwijs in Doetinchem 

en Silvolde in samenwerking met de twee Doetinchemse Rotary Clubs een beroepenmarkt georganiseerd.  

 

Deze avond wordt gehouden in schouwburg Amphion, Hofstraat 159 te Doetinchem. Op deze avond komen er 

ongeveer 60 verschillende beroepenvoorlichters.  

 

Tijdens deze beroepenvoorlichting krijg je op een geheel ongedwongen manier de mogelijkheid om, in één-

op-één gesprekken, vragen te stellen aan mensen uit het vak van jouw keuze. Mensen die een beroep 

uitoefenen waarover jij juist meer wilt weten, bijvoorbeeld over de inhoud van dit beroep en de vaardigheden 

die je ervoor nodig hebt. 

 

Zodra bekend is welke beroepsbeoefenaren aanwezig zijn, krijg je de definitieve lijst.  

 

Ouder(-s), verzorger(-s) zijn uiteraard van harte uitgenodigd om met zoon of dochter mee te komen. 

 

Noteer de datum alvast en reserveer deze interessante avond.  

 

Heb je nu al vragen, kom naar het decanaat (158) 

 

Ook op andere manieren kun je je informeren, bijvoorbeeld via onderstaande nieuwsbrief van de HAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vondelstraat 5 

7002 AN Doetinchem 

T: (0314) 32 67 48 

E: info@rietveldlyceum.nl 

 

Telefax (0314) 36 27 76 



 

NIEUWSBRIEF VAN DE HAN 
Het is zover, jongeren kunnen zich aanmelden voor de Open Dag bij de HAN. Op 25 

maart en 1 april zetten we onze deuren weer open voor studiekiezers. Dan kunnen zij 

volop sfeer proeven, vragen stellen en voorlichtingen bezoeken. 

 

 

 

25 MAART  

OPEN DAG ARNHEM 

Zaterdag 25 maart van 10.00 tot 14.00 

uur. 

Naar Open Dag Arnhem  
  

  

1 APRIL  

OPEN DAG 

NIJMEGEN 

Zaterdag 1 april van 10.00 tot 15.00 

uur. 

Naar de Open Dag Nijmegen  
   

  

OPEN DAG - PROGRAMMA STUDIEKEUZE  
  

 

 

Voorlichting - Hoe pak jij jouw 

studiekeuze aan? 

Hoe kom jij tot een ‘goede’ 

studiekeuze? Wat is voor jou 

belangrijk? En met welke dingen moet 

jij rekening houden? We nemen 

leerlingen die net starten met hun 

studiekeuze mee in op studiekeuze-

reis. Ouders volgen gelijktijdig de 

voorlichting ‘Do’s en don’ts voor 

ouders bij de studiekeuze van je kind.’ 

  

  

Voorlichting - Ik twijfel nog, wat nu? 

Deze nieuwe voorlichting is bedoeld 

voor leerlingen die twijfelen tussen 

studies of twijfelen of ze komend jaar 

wel willen gaan. In deze voorlichting 

komen ze erachter waar twijfels 

mogelijk vandaan komen en hoe zij 

zoveel mogelijk van de twijfels kunnen 

wegnemen. Dat helpt jou om de knoop 

door te hakken. Ouders volgen 

gelijktijdig de voorlichting ‘Mijn kind 

twijfelt, hoe kan ik helpen?’ 

  
 

  

 

 

Voorlichting - Tussenjaar, een goed 

idee?  

Speciaal voor leerlingen die misschien 

een tussenjaar willen nemen en hun 

ouders verzorgt het 'Tussenjaar 

Kenniscentrum' een voorlichting 

waarin de mogelijkheden, kansen en 

risico’s van een tussenjaar aan bod 

komen. Wanneer is een tussenjaar een 

goed idee? En hoe kan je een 

tussenjaar goed inrichten en 

voorbereiden? 

  

 
  

Voorlichting - Verschil tussen hbo en 

universiteit  

Deze voorlichting is speciaal voor 

vwo’ers die willen weten welk type 

onderwijs het beste bij ze past of voor 

havist die twijfelen tussen het vwo en 

een hbo-studie. Studenten van de HAN 

en Radboud Universiteit vertellen alles 

over de verschillen tussen hbo en 

universiteit.  

 

  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailings.han.nl%2Fl%2F100550%2Fge53c4yxhhfdiesjgtrfpz3lnpfgeydybrsdycdpfb3q6goy356bzoxnhxmnyjlsp62jw7ircsef4%2Funelg3zq4phxftg76xrk2st4ri&data=05%7C01%7C%7C4eea34ba22d648b80d5f08db1aeb6acd%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C638133370635931628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XsQIH8OqxeHAHtiUX35cVySauEU3jsFkHfziOUkznQk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailings.han.nl%2Fl%2F100550%2Fge53c4yxhhfdiesjgtrfpz3lnpfgeydybrsdycdpfb3q6goy356bzoxnhxmnyjlsp62jw7ircsef4%2F67p2wgchewyyexpksso7ro6mji&data=05%7C01%7C%7C4eea34ba22d648b80d5f08db1aeb6acd%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C638133370635931628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1wTIbuLkXo3PFgnIVkH0hW0NHOh5WiPwfAOeXz%2FP0jA%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

OPEN DAG NIJMEGEN  

NIEUWE OPLEIDING 

AANWEZIG 

De vernieuwde opleiding 

tot Operatieassistent of 

Anesthesiemedewerker is nu ook 

aanwezig op de Open Dag in 

Nijmegen. Kom jij kijken? 

Meld je hier aan  
  

 

 

 

 

DOORSTROMEN NA MBO  

VAN MBO NAAR HBO 

Mbo'ers die willen doorstuderen aan 

het hbo hebben andere twijfels en 

vragen dan middelbare scholieren. 

Daarom bieden we tijdens de Open 

Dagen twee voorlichtingen over de 

verschillen tussen mbo en hbo en hun 

persoonlijke studeersucces.  

Naar het mbo > hbo-

programma  
 

 

 

  

  
 

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jelly Paping, decaan 

       

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailings.han.nl%2Fl%2F100550%2Fge53c4yxhhfdiesjgtrfpz3lnpfgeydybrsdycdpfb3q6goy356bzoxnhxmnyjlsp62jw7ircsef4%2Folk3zspq7qmx2smhrvuoj7ltoq&data=05%7C01%7C%7C4eea34ba22d648b80d5f08db1aeb6acd%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C638133370635931628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2QyvmNjCS%2FiP1Jzacis7vKfctY81NJIfvpjUVrBHYFI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailings.han.nl%2Fl%2F100550%2Fge53c4yxhhfdiesjgtrfpz3lnpfgeydybrsdycdpfb3q6goy356bzoxnhxmnyjlsp62jw7ircsef4%2Folk3zspq7qmx2smhrvuoj7ltoq&data=05%7C01%7C%7C4eea34ba22d648b80d5f08db1aeb6acd%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C638133370635931628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2QyvmNjCS%2FiP1Jzacis7vKfctY81NJIfvpjUVrBHYFI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailings.han.nl%2Fl%2F100550%2Fge53c4yxhhfdiesjgtrfpz3lnpfgeydybrsdycdpfb3q6goy356bzoxnhxmnyjlsp62jw7ircsef4%2Fdp77rqtwepujynfvun3rybavku&data=05%7C01%7C%7C4eea34ba22d648b80d5f08db1aeb6acd%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C638133370635931628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KcfAshaZWLHH0fNi2WfDGvTfTmBt14mKcqm%2B2bd0iJk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailings.han.nl%2Fl%2F100550%2Fge53c4yxhhfdiesjgtrfpz3lnpfgeydybrsdycdpfb3q6goy356bzoxnhxmnyjlsp62jw7ircsef4%2Fdp77rqtwepujynfvun3rybavku&data=05%7C01%7C%7C4eea34ba22d648b80d5f08db1aeb6acd%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C638133370635931628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KcfAshaZWLHH0fNi2WfDGvTfTmBt14mKcqm%2B2bd0iJk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailings.han.nl%2Fl%2F100550%2Fge53c4yxhhfdiesjgtrfpz3lnpfgeydybrsdycdpfb3q6goy356bzoxnhxmnyjlsp62jw7ircsef4%2Fwlmd7aydllgrugvenkijmvtvz4&data=05%7C01%7C%7C4eea34ba22d648b80d5f08db1aeb6acd%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C638133370635931628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sOU1ybjFneFUXXOk%2Fg6jnADyJqiVLl7074t2erVSLZc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.han.nl%2Fevenementen%2Fopen-dag%2Fmbo%2F&data=05%7C01%7C%7C4eea34ba22d648b80d5f08db1aeb6acd%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C638133370635931628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BCGLM6F54OjuUT07Em79XgqDAWLCEQ%2BFBDhvVD22Sxo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.han.nl%2Fevenementen%2Fopen-dag%2Fmbo%2F&data=05%7C01%7C%7C4eea34ba22d648b80d5f08db1aeb6acd%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C638133370635931628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BCGLM6F54OjuUT07Em79XgqDAWLCEQ%2BFBDhvVD22Sxo%3D&reserved=0

