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Beste, sfudent,

Je bent bezig aan een bijzonder en misschien ook wel een spannend studiejaar
Niet alleen rond je dit jaar je opleiding af, maar je maakt ook een keuze voor
daarna. Ga je werken of kies je voor een bachelor- of een associate degree-
opleiding in het hoger beroepsonderwijs?

Als je gaat werken wens ik je heel veel succes toe. Als je wilt doorstuderen,
bereid je dan goed voor op deze volgende stap. Je kunt ervoor kiezen te gaan
studeren in je eigen land, in een ander land in de Caribische regio, in de
Verenigde Staten, enzovoorts.

Denk je erover na om in Nederland te gaan studeren? Lees dan bijgaande flyer
goed door. In de flyer vind je informatie en relevante websites over onder andere
studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering.

Omdat je ver van Nederland woont, is het meestal niet mogelijk om daar open
dagen te bezoeken. le kunt ook in de regio een studie- en beroepenmarkt
bezoeken. In Aruba wordt op 2 en 3 november 2O18 de Aruba College Fair
georganiseerd. Ook een bezoek aan een van de hoger-onderwijsinstellingen in
de Caribische regio kan je helpen bij het maken van je studiekeuze. Je kunt je
bovendien altijd oriënteren via de websites van hogescholen.

Ik wens je heel veel succes met je examens en veel wijsheid bij het maken van
een goede studiekeuze!

Met vriendelijke g roet,

de minister va rwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven
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