
 
 
 
 

Onze sociale media-accounts 
Volg ons op de sociale media zodat u onze berichten kunt `liken’ en `delen’ binnen uw 
(online) netwerk. 

 Twitter: @EHAmersfoort 

 Facebook: Evangelische Hogeschool Amersfoort 

 Instagram: @EHAmersfoort 

 Linkedin: Evangelische Hogeschool Amersfoort 
 
 

Eigen berichten plaatsen 
U kunt natuurlijk ook zelf een bericht via de social media plaatsen. Vermeld daarbij wel het 
account van de EH. Doe dat door @ te typen en dan ons account op te zoeken. (zie 
hierboven)  
Plaatst u een bericht, doe dat dan met de volgende hashtags: 

 het Basisjaar: #Basisjaar #tussenjaar #studiekeuze 

 de M-Route: #MRoute #MBO2 #MBO3  

 de cursus Studiekeuze: #studiekeuze #cursus  

 de cursus Persoonlijke ontwikkeling: #verdieping #geloof #identiteit 
 
 

Beeldmateriaal 
Op www.vriendenvaneh.nl/promotiemateriaal kunt u beeldmateriaal downloaden om te 
gebruiken bij uw berichten op Instagram, Facebook en LinkedIn. 
 
 

M-Route 
Bij de berichten die u via onze social media tegenkomt over de M-Route, vragen we u om 
personen te taggen uit uw netwerk die u daarop zou willen wijzen. De beoogde doelgroep is 
jongeren die een mbo-opleiding (niveau 2 of 3) hebben afgerond; de M-Route is een 
opleiding in combinatie met een baan. 
 
 

Berichten voor Facebook, Twitter en LinkedIn 
 Ontdekken waarom jij de EH zou moeten doen? Check de online voorlichtingen! 

www.eh.nl/onlinevoorlichting #Basisjaar #MRoute #Studiekeuze #Traject 
@EHAmersfoort 

 Straks naar hbo of universiteit? Kies voor een uitdagend tussenjaar en doe eerst het 
Basisjaar #Basisjaar #tussenjaar #studiekeuze www.eh.nl/basisjaar  

 De EH heeft nu ook een opleiding op mbo-niveau: de M-Route. Check www.eh.nl/mroute 
#MRoute #MBO2 #MBO3  

 Heb jij een mbo niveau 2-3 diploma en wil je naast je werk verdieping krijgen? Doe de M-
Route op de EH! www.eh.nl/mroute #MRoute #MBO2 #MBO3 

 Wil jij in korte tijd intensief aan de slag met je studiekeuze en kun je daar wel wat hulp bij 
gebruiken? Doe de cursus Studiekeuze op de EH! www.eh.nl/cursusstudiekeuze 
#studiekeuze #cursus 

 



 
 
 

 Je studiekeuze verbinden met andere aspecten van je leven? Doe de cursus 
Studiekeuze van de EH. Check www.eh.nl/cursusstudiekeuze #studiekeuze #cursus 

 De EH is er ook voor volwassenen. Doe de cursus Persoonlijke ontwikkeling, 10 
vrijdagen van september tot december. www.eh.nl/cursus #aanrader #EH #verdieping 
#geloof #identiteit.  

 
 

Berichten voor Instagram 
 Ontdekken waarom jij de EH zou moeten doen? Check de online voorlichtingen! 

eh.nl/onlinevoorlichting #Basisjaar #MRoute #Studiekeuze #Traject @EHAmersfoort 

 Straks naar hbo of universiteit? Kies voor een uitdagend tussenjaar en doe eerst het 
Basisjaar #Basisjaar #tussenjaar #studiekeuze eh.nl/basisjaar  

 Antwoord krijgen op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Kies voor een 
verdiepend jaar met persoonlijke ontwikkeling, geloofstoerusting en studiekeuze. Doe het 
Basisjaar! #Basisjaar #tussenjaar #studiekeuze eh.nl/basisjaar 

 De EH heeft nu ook een opleiding op mbo-niveau: de M-Route. Check eh.nl/mroute 
#MRoute #MBO2 #MBO3  

 Heb jij een mbo niveau 2-3 diploma en wil je naast je werk verdieping krijgen? Doe de M-
Route op de EH! Check eh.nl/mroute #MRoute #MBO2 #MBO3 

 De EH is er ook voor volwassenen. Doe de cursus Persoonlijke ontwikkeling, 10 
vrijdagen van september tot december. eh.nl/cursus #aanrader #EH #verdieping #geloof 
#identiteit.  

 Wil jij in korte tijd intensief aan de slag met je studiekeuze en kun je daar wel wat hulp bij 
gebruiken? Doe de cursus Studiekeuze op de EH! eh.nl/cursusstudiekeuze #studiekeuze 
#cursus 

 Je studiekeuze verbinden met andere aspecten van je leven? Doe de cursus 
Studiekeuze van de EH. Check eh.nl/cursusstudiekeuze #studiekeuze #cursus 


