
 
Beste leerling uit 3 HAVO,  
 
De derde klas is een belangrijk jaar omdat je dit jaar kiest voor een profiel. Op 1 april moet je 
definitieve profielkeuze gemaakt zijn. Om je hierbij te helpen ben je tijdens de mentorlessen 
aan de slag gegaan met opdrachten in Keuzeweb en heb je het profielkeuzeproject gevolgd. 
Daarnaast nemen alle 3 HAVO klassen deel aan de HAN-profielkeuzedag. 
 
HAN-Profielkeuzedag 
 
Datum:  woensdag 30 januari 2019 
Locatie: HAN Campus FEM-gebouw, Laan van Scheut 10 en Kapittelweg 33 te 

Nijmegen (routebeschrijving van startlocatie Laan van Scheut staat op 
de volgende pagina) 

Tijd: 08.45-14:20 (let op: 3H1,3H3: meld je bij je mentor, 3H2 melden bij 
mevr. Pragt, bij de achteringang van de Laan van Scheut 10 om 
uiterlijk 08.45 uur) 

Omschrijving: Je maakt tijdens deze dag kennis met alle sectoren in het Hoger 
Onderwijs en krijgt informatie over profielen en vakken. De klassen 
worden verdeeld in groepen. Elke groep brengt een werkbezoek aan 
elk van de zes interessegebieden van de HAN en volgt daar een 
workshop. De workshops worden verzorgd door docenten en 
studenten van de HAN. Bij elk interessegebied wordt ingezoomd op 
studie, beroep en profielkeuze. Hierdoor krijg je een breder beeld van 
de keuze- en opleidingsmogelijkheden die je hebt wanneer je voor een 
bepaald profiel kiest.  

Indeling groepen: Geel 1:  3H1 + mentor Jelmer Fidder 
Geel 2:  3H2 + vervangt ROE/GWT: Steffie Pragt 
Geel 3: 3H3 + mentor Arthur Mutsaers 

 
 
Belangrijk: 

- De HAN-Profielkeuzedag is voor iedereen verplicht. Ben je ziek, zorg er dan voor dat 
je ziek gemeld bent op het Dominicus College. 

- Meld je aanwezig: 3H1+3H3: meld je bij je mentor, 3H2 meld je bij mevr. Pragt, en 
het eind van de dag opnieuw om je af te melden. 

- Je bent ingedeeld in een groep (zie hierboven), onthoudt de kleur en het nummer. 
- Er zijn ook leerlingen van andere scholen op de HAN die dag, dus blijf bij je eigen 

groep. 
- Mocht je die dag vragen hebben, meld je bij je mentor of decaan. 
- Breng je eigen lunch mee. 
- Neem dit formulier mee zodat je weet waar je moet zijn! 
- Gedraag je netjes, we zijn tenslotte te gast. 

 
We hopen dat de HAN-Profielkeuzedag een leuke en leerzame dag zal zijn en wensen je 
alvast veel plezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nancy van Riet, afdelingsleider HAVO, 
Emilie Roulot, Tijs Groot Wesseldijk, Jelmer Fidder , Arthur Mutsaers, mentoren 3H,  
Steffie Pragt als vervanging 30 januari van mentoren 3H2 
Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 



 
 
Routebeschrijving: 

 
Voor leerlingen die lopend of met de bus komen: 
Het FEM-gebouw (blauwgrijs gekleurd) ligt in de Laan van Scheut, een zijstraat van de 
Kapittelweg. Leerlingen die te voet of met de bus (halte Kapittelweg) komen lopen de Laan 
van Scheut bijna ten einde en gaan dan achter het FEM-gebouw naar rechts.  
De ingang van het FEM-gebouw is gelegen pal aan de achterzijde van het Bisschop 
Hamerhuis (gebouw met de torentjes).  
  
Voor leerlingen die met de fiets komen: 
Het FEM-gebouw (blauwgrijs gekleurd) ligt in de Laan van Scheut, een zijstraat van de 
Kapittelweg.  
De toegang tot de fietsenstalling bevindt zich voor het FEM-gebouw (wordt aangegeven op 
een richtingaanwijzer) en pal achter het SSHN gebouw. Na stalling van de fiets is het wellicht 
het makkelijkst om dezelfde weg weer terug te lopen tot op de Laan van Scheut. Daar gaan 
de leerlingen naar rechts, lopen de Laan van Scheut bijna ten einde en gaan dan naar de 
achterzijde van het FEM-gebouw. De ingang die de HAN openstelt voor onze leerlingen en 
hun begeleiders tijdens de profielkeuzedagen is gelegen pal aan de achterzijde van het 
Bisschop Hamerhuis (gebouw met de torentjes). Let op: fout geparkeerde fietsen worden 
weggehaald. Plaats je fiets altijd in de fietsenstalling.  
 


