
Bijdrage van de decanen 

 

Vwo 3 en Havo 3  

In deze klassen gaat na de Herfstvakantie het profielkeuzeproces van start o.b.v. de 
mentor en de decaan. In november geeft de decaan in alle klassen informatie over 
wat er te kiezen valt en wat de gevolgen zijn voor de studiemogelijkheden later. De 
mentor zal er tijdens het mentoruur m.b.v. Keuzeweb aandacht aan besteden.   

Op 26 november 2018 zullen de ouders tijdens een ouderavond over de profielkeuze 
worden geïnformeerd (t.z.t. ontvangt u een uitnodiging). Vervolgens heeft de decaan 
in dec/jan met alle leerlingen een gesprek en wordt de voorlopige profielkeuze 
bepaald. Desgewenst kunnen de ouders nog persoonlijk met de decaan over de 
profielkeuze spreken. Ook hiervoor ontvangt u t.z.t. een uitnodiging.  

Op 31 januari 2019 gaan de 3e klassen Havo en Vwo een ochtend naar HBO NHL 
STENDEN te Emmen, om hier, naar eigen keuze, 2 workshops te volgen. Dit als 
kennismaking met de verschillende profielen en het functioneren van een HBO.  

Eind maart hopen we het keuzeproces af te ronden.  

 

Havo 4 en Vwo 4 en  5 

De eerste ronde voorlichtingsactiviteiten van de hogescholen en universiteiten staat 
voor de deur. Het lijkt vroeg maar leerlingen van de 4e  en 5e klas moeten zich dit jaar 
gaan oriënteren op een vervolgopleiding. Ervaringen zijn erg belangrijk in het 
keuzeproces.  

Belangrijke data:   

9 november:  open dag Windesheim in Zwolle – zie www.windesheim.nl 

9 november: open dag RuG  verplicht voor Vwo 5– zie www.rug.nl (overige 
universiteiten zie desbetreffende websites) 

10 november:  open dag Hanzehogeschool – zie www.hanze.nl 

17 november: open dag bij HBO NHL- Stenden te Leeuwarden en Emmen .   

19, 20 en 22 november is een beroepenvoorlichting op het CSG Augustinuscollege in 
Groningen.  

11 december heeft Vwo 5 o.l.v. studenten van de RUG een studiekeuzeworkshop, 
om zo wegwijs te worden en een keuze te kunnen maken, in het grote aanbod van 
opleidingen en faculteiten  



Verder:  in april 2019 gaan we samen met alle leerlingen uit Havo 4 kennis maken 
met de Hanzehogeschool en omstreeks deze tijd maken Vwo 4 leerlingen kennis met 
de RuG. 

In januari 2019 wordt in het Refaja ziekenhuis een ‘MEET & Greet’ zorg Event 
gehouden. Leerlingen uit Havo en Vwo worden binnenkort hierover geïnformeerd. 

Aan het einde van het schooljaar volgt een portfoliogesprek met een student van een 
vervolgopleiding of een docent van het Ubbo. Het is de bedoeling dat de leerlingen in 
dit gesprek a.d.h.v. hun portfolio gaan uitleggen wat hun ervaringen in het afgelopen 
jaar zijn geweest en wat ze verder nog gaan doen om zich te oriënteren op hun 
studiekeuze. 

 

Havo 5 en Vwo 6 

De examenleerlingen zijn over het algemeen hard bezig om open dagen en 
meeloopdagen te bezoeken. Sommigen hebben hun studiekeuze al gemaakt, 
anderen zijn nog niet zover. Er vinden dan ook nog heel wat gesprekken plaats 
waarin de mentoren en de decaan de leerlingen op weg proberen te helpen. Ook hier 
geldt: zo veel mogelijk op “LOB pad” gaan! Vooral meeloopdagen moeten volop 
benut worden door examenleerlingen. Opgeven via de website van de HBO instelling 
of Universiteit.  Een dagje meelopen met beroepsbeoefenaars mag ook.  De Vwo 
leerlingen kunnen o.a. ook nog een zgn.webclass volgen.  

Belangrijke data: 

6 december krijgen alle Vwo 6 leerlingen informatie  m.b.t. het studeren aan een 
universiteit, het studentenleven en het sociaal leenstelsel. Deze middag wordt 
begeleid door studenten van de RuG Groningen. 

Zie verder de genoemde dat bij de 4e en de 5e klas.  

 

Een algemene opmerking: 

De leerlingen  kunnen  voor het bezoeken van een LOB activiteit uit geroosterd 
worden waarbij de volgende regels gelden:  

 Met bewijs van aanmelding in hard copy melden ze zich persoonlijk,   1  
week van te voren, bij de decaan; hebben ze op de bewuste dag een toets, 
dan moet dit eerst met de betreffende docent geregeld worden, hiervoor 
worden formulieren ingevuld  

 in toets weken geen bezoek opendagen of meeloopdagen.  

 Binnen een week na een LOB activiteit mailt de leerlingen een kort verslag 
van deze activiteit aan de decaan  

 



 

De voorlichtingsdagen van hogescholen zijn meestal op zaterdag. Ook universiteiten 
hebben soms 2 opendagen , waarvan er 1 op zaterdag is. Er wordt dan van je 
verwacht dat je ook op zaterdag gaat (voor de vrijdag wordt dan geen vrij gegeven). 
Omdat veel leerlingen een baantje hebben, is het dus belangrijk ruim op tijd te 
plannen!  

Na het bezoek is het belangrijk dat hiervan een verslag wordt geschreven in het 
portfolio (dit mag hetzelfde verslag zijn als dat wat naar de decaan wordt gemaild). 
D.m.v. dit portfolio kan men tijdens het portfoliogesprek (klas 4 Havo en 4 en 5 Vwo) 
en later bij de intakegesprekken aan de universiteit of hogeschool aantonen, wat 
men aan LOB heeft gedaan en dat men een bewuste studiekeuze maakt.  

Verder geldt voor alle voorlichtingen voor de 4e, 5e en 6e klas, dat de leerlingen u 
(waarschijnlijk) nodig hebben en niet alleen voor het vervoer. In het meedenkproces 
kan het voor u als ouders, ook interessant zijn om samen met uw zoon of dochter 
voorlichtingen aan een HBO of universiteit bij te wonen. 

Motiveer uw zoon/dochter om actief met de studiekeuze bezig te zijn! 

Tot slot: 

Het aanmelden voor een studie doet men op www.studielink.nl  en voor de 
lening/reisproduct bij www.duo.nl. 

Een Digi D is hiervoor vereist.  (let op, het aanvragen van een DIGID minstens een 
week van te voren).   

Voor selectiestudies, dus met een numerus fixus, is de deadline 15 januari 2019. 

(op   www.studiekeuze123.nl/selectie    staat hierover informatie)     

Voor aanmelden van alle overige (maximaal 4) studies geldt VOOR 1 MEI 2019 

 

Dhr. F. Drijfhout, decaan bovenbouw Havo 

Mw. A Haerkens, decaan Vwo en decaan Havo 2 en 3 

 


