
LOB in atheneum 6
Afronden LOB: 

evaluatiedocument & eindgesprek met mentor 

Onderdeel van het vrije deel in de bovenbouw (Tweede Fase)



- Welke activiteiten heb je ondernomen?
- Hoe ben je tot de keuze gekomen?
- Voor welke studie kies je?

- Wat zijn je sterke kanten voor die studie?
- Wat zijn voor jou aandachtspunten?
- Wat de relatie is tussen het profielwerkstuk en de 

toekomstige studie?
- Heb je je al ingeschreven (Studielink) 

& studiefinanciering (DUO) aangevraagd?

Inhoud van het gesprek



Proces studiekeuze

1. Bewustwording
2. Accepteer dat een keuze nooit 100% zeker is
3. Oriënteer je zo breed mogelijk
4. Selecteer een aantal opleidingen
5. Hak de knoop door
6. Controleer



LOB vwo 4 & 5
1. Informatie verzamelen over jezelf:

Wie ben ik? Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in?

2. Informatie verzamelen over opleidingen en beroepen:
- Oriënteren (welke opleidingen zijn er?)
- Verkennen (welke opleidingen passen bij mij?) 
- Verdiepen (open dagen, meeloopdagen, webinars, 

studenten spreken etc)

• In gesprek met ouders, vrienden, docenten, mentor/decaan
• Online tests maken
• Bekijk welke activiteiten je energie geven (hobby’s)



- Websites van Universiteiten en Hogescholen

- Van profiel naar studie (studiekeuze123.nl)

- Studiekeuzemaken.nl

- Meeloopdagen
- Proefstuderen

Informatie over 
opleidingen & studies

https://www.studiekeuze123.nl/
https://www.studiekeuzemaken.nl/


Open dagen / proefstudeer dagen bezoeken
• een ‘must’
• november/december en februari/maart
• data op websites ho en wo
• minimaal 3 open dagen + 1 proefstudeer dag

Verlofaanvraag via formulier incl. handtekening 
ouder/verzorger, inleveren bij de decaan.

Chatten met studenten

Hulp bij profielwerkstuk

Activiteiten binnen het HO / WO



Na het behalen van diploma

• Universiteit
• Hoger Beroeps Onderwijs
• Tussenjaar www.tussenjaarkenniscentrum.nl
• Buitenland www.wilweg.nl
• Particulier onderwijs

http://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
http://www.wilweg.nl/


Inrichting HO / WO

 Universiteit: 3 jarige bachelor
- vervolgens een 1 of 2 jarige master

 HBO: 4 jarige bachelor 
- vervolgens een HBO master
- mogelijkheid van (pre-) master in WO



Universiteit versus HBO vraagt

- Grotere zelfstandigheid
- Studie aanpak vanaf de start is bepalend 

voor de rest van de opleiding
- Hoog studietempo
- Grotere hoeveelheid stof
- Veel minder contacturen



Wanneer een Tussenjaar?
- Je niet weet wat je wil gaan studeren
- Je voelt je te jong om te gaan studeren
- Je ervaring wil opdoen voor een later beroep
- Je wat van de wereld wil zien
- Je tijdelijk iets heel anders wil doen

- Workshop Tussenjaar voor leerling & ouder
woensdag 8 februari op het Mgr. Frencken 

college



Voorlichtingsactiviteiten:

• webinars (bijv. Stufi van DUO in sept/okt)
• rijksoverheid.nl/studeren
• rijksoverheid/hoger onderwijs (voor ouders)
• studiekeuzekind.nl (voor ouders)

• Aanmelden: uiterlijk 1 mei examenjaar
• Decentrale selectie: voor 15 januari

Informatie over studeren

https://duo.nl/webinar/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/checklist-studeren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs
http://www.studiekeuzekind.nl/


Belangrijk
Aanmelden: studielink.nl

- uiterlijk 1 mei examenjaar
- Numerus fixus: uiterlijk 15 januari 
(voor 1 april bericht) 

Digid (5 werkdagen) → digid.nl
Lening en OV-kaart → duo.nl

Particuliere opleidingen → bij instelling zelf
Alle opleidingen kennen een studiekeuze check

https://www.studielink.nl/


Studiekeuze check
Oftewel selectie aan de poort:
- Motivatiebrief
- Toelatingsgesprek
- Test / toets
- Assessment
- Digitale studiemodule met toets

Vanaf 1 oktober staat info op de sites v/d studies.

Kijk naar de voorwaarden! 
Niet op 2 plaatsen aanmelden voor studie geneeskunde

tandheelkunde, verloskunde en mondzorgkunde



Wat kunnen ouders doen?

- Meegaan naar open dagen
- Stimuleren van proefstuderen / meeloopdag
- Vragen stellen
- Meedenken of een studie past

- Stripboek voor ouders over studiekeuze 
studiekeuzekind.nl

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-stripboek/


Studiekeuze special



VRAGEN?

S. Samúelsdóttir – decaan havo & vwo
Tel: 0162 – 513 469

E: ssamuelsdottir@dongemondcollege.nl

Aanwezig: dinsdag, woensdag & donderdag

mailto:ssamuelsdottir@dongemondcollege.nl
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