
                        LOB-activiteiten 2020-2021 
 

Vwo 3 en Havo 3 
In deze klassen gaat nu het profielkeuzeproces van start o.b.v. de mentor en de decaan. In 
november komt de decaan in alle klassen vertellen 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 07 december (vwo) en op 08 december (havo) zullen de ouders tijdens een online 
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. 

In januari 2021 zal er voor de 3e klassen Havo en Vwo een ochtend door  HBO NHL STENDEN 
Emmen,  georganiseerd worden. (ook dit zal naar alle waarschijnlijkheid online plaats 
vinden) Dit als kennismaking met de verschillende profielen en het functioneren van een 
HBO. 

Eind maart hopen we het keuzeproces af te ronden. 

Vwo 4, 5, 6 en Havo 4, 5 
Na een uitgebreide informatieve LOB bijeenkomst op school tijdens KWT uren, verzorgd 
door de decanen, staat de eerste ronde voorlichtingsactiviteiten van de hogescholen en 
universiteiten weer voor de deur. Zowel H4 , H5 als V4, V5 en V6 leerlingen kunnen 
voorlichtingsdagen of meeloopdagen online bezoeken, met als doel een goede oriëntatie op 
de vervolgopleiding.  

Voor deze online meeting kunnen leerlingen indien noodzakelijk 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 desbetreffende docent geregeld worden, hiervoor worden formulieren ingevuld. 

- In toets weken geen bezoek/ online meeting tijdens schooltijd open dagen of 
meeloopdagen. 

- Binnen een week na een LOB activiteit schrijft of typt de leerling een kort verslag van 
deze activiteit en brengt dit onder in de digitale portfolio. De decaan ontvangt 
hiervan een kopie via de magistermail. 
 

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 later bij de intakegesprekken aan de universiteit of hogeschool aantonen, wat men 
aan LOB heeft gedaan en dat men een bewuste keuze maakt. Voor V5 zullen er in oktober/ 
november online portfoliogesprekken plaats vinden. 

H4 en H5  
Enkele geplande LOB activiteiten voor H4 en H5: november 2020 

Open dagen: Windesheim    Zwolle  2 t/m 6 november 2020 (online) 

Hanzehogeschool  Groningen 14 november 2020 (online) 

Hanzehogeschool (numerus fixus opleidingen)  11 december 2020  

     (fysiek gepland) 

NHL Stenden Hogeschool Emmen 17 november 2020 (online) 

Vwo 4 
Op 31 maart 2021 organiseert de RuG het collegecarrousel voor Vwo 4 

Vwo 5 
heeft op ; 

02 t/m 06 november de bachelorweek van de RuG 

15 december o.l.v. studenten van de RuG een online studiekeuzeworkshop, om zo wegwijs 
te worden en een keuze te kunnen maken, in het grote aanbod van opleidingen en 
faculteiten. 

Vwo 6 
De meeste leerlingen zijn inmiddels zover dat ze enig idee hebben welke opleiding ze willen 
gaan volgen, of twijfelen nog tussen 2 studies. Belangrijk is dat ze online meeloopdagen 
bezoeken, een dag student zijn. Zij nemen hiertoe zelf het initiatief. Verder gelden dezelfde 
regels voor het uitroosteren en het portfolio / verslag decaan als voor V4 en V5. 

Op 10 december krijgen alle V6 leerlingen informatie van de RuG m.b.t. studeren aan een 
universiteit, het sociaal leenstelsel, het studentenleven en op kamers wonen. Aanvullende 
informatie hierover is te vinden op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs):   
www.duo.nl 

Tot slot  
Voor zowel de bovenbouw Havo en Vwo is de Beroepenvoorlichting Groningen aan het 
Augustinus College op 09, 10 en 11 februari 2021 Admiraal de Ruyterlaan 37 Groningen 

Opgave via de website www.beroepenvoorlichtinggroningen.nl 

 

http://www.duo.nl/
http://www.beroepenvoorlichtinggroningen.nl/


De inschrijving van een vervolgopleiding voor H5 en V6 

Let op ! Vraag op tijd aan een DigiD inlogcode (www.DigiD.nl), deze heb je nodig voor  

het inschrijven bij een vervolgopleiding. Inschrijving vervolgopleiding start op 1 oktober 2020 
en sluit op 1 mei 2021 

Inschrijving Numerus Fixus opleidingen start op 1 oktober 2020 en sluit op 15 januari 2021.       

 

Wij wensen een ieder een goed LOB pad toe! 

Mw. A. Haerkens                                         Dhr.F.Drijfhout 

Decaan VWO, decaan HAVO klas 3         Decaan Havo Bovenbouw 

ahaerkens@ubboemmius.nl                          fdrijfhout@ubboemmius.nl 
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