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BedrijvenMeeloopDag is een platform waarmee je snel en gemakkelijk in contact kan komen met 

studenten van verschillende technische HBO opleidingen, in verschillende studenten steden.  

Meld je aan bij BedrijvenMeeloopDag en je krijgt een eigen profiel op onze website. Hiervoor vul je 

enkele gegevens in, onder andere de opleidingen die aansluiten bij jullie bedrijf en het minimum en 

maximum aantal studenten dat jullie per meeloopdag zouden willen ontvangen. De huidige 

opleidingen waar je uit kan kiezen staan op onze website onder het kopje ´bedrijf inschrijven´. Aan de 

rechterkant van jullie profiel kunnen de studenten dan een 

inschrijfformulier vinden, zij hebben 3 opties om een 

meeloopdag te plannen.  

 

- Via de kalender kunnen zij een datum voorstellen, je 

krijgt hiervan dan een automatisch mail op het 

opgegeven emailadres met gegevens van de studenten. 

Via een link in de email kan je de aanvraag goedkeuren 

of afkeuren. Je bent namelijk nooit verplicht om een 

meeloopdag te organiseren. 

 

- Heb je een zo’n aanvraag goedgekeurd maar zijn er nog 

plaatsen vrij omdat het maximum aantal studenten nog 

niet is bereikt? Dan kunnen studenten aansluiten via een 

speciale optie (hieronder weergegeven). Dit kan tot een 

week voor de meeloopdag zelf. Je krijgt hiervan 

uiteraard ook een emailbevestiging 

 

- Organiseren we meeloopdagen samen met een docent 

voor een hele klas of bijvoorbeeld een heel leerjaar? Dan 

krijg je hiervan ook een uitnodiging met informatie in je 

mail met hierin ook een link voor je reactie. Ben je 

beschikbaar voor deze dag dan kunnen de studenten 

deze optie hier terug te vinden op jullie profiel en 

kunnen ze direct inschrijven. Ook hier kunnen tot een 

week voor de meeloopdag studenten aansluiten.  

 

Op deze manier registreren wij alle meeloopdagen in ons 

systeem. Uiteraard krijg je alleen aanvragen vanuit de 

opleidingen die je zelf hebt aangevinkt en voor het aantal 

studenten dat je hebt ingevuld op je profiel. Je kan dit ten 

alle tijden zelf wijzigen. 
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