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Studiekeuze

LOB, studiekeuze en Corona…
Dit is de derde en laatste nieuwsbrief van dit schooljaar over de
studiekeuze die uw zoon of dochter dit jaar of volgend
schooljaar gaat maken.
Wij gebruiken deze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden
van de activiteiten rondom LOB. LOB staat voor Loopbaan
Oriëntatie en Begeleiding, oftewel wat wij doen om onze
leerlingen te begeleiden bij het maken van keuzes en het
vormgeven van hun loopbaan.
Het is voor veel leerlingen lastig om een goede studiekeuze te
maken. Door corona zijn ook dit jaar niet alle
studiekeuzeactiviteiten fysiek doorgegaan. Gelukkig merken
we dat scholen er veel aan doen om leerlingen de afgelopen
weken, maar ook de komende periode de gelegenheid te
geven om de scholen (alsnog) fysiek te bezoeken.

Belangrijke data:
1 mei 2022: De deadline voor
het aanmelden op het hoger
onderwijs is op zondag 1 mei
2021.
Let op! Voor sommige studies is
de uiterste datum voor
aanmelden al verstreken in
verband met een decentrale
selectie. De sluiting voor deze
opleidingen was 15 januari al.

De leerlingen houden wij via de ELO al op de hoogte van alle
informatie rondom (online) studiekeuze. Middels deze
nieuwsbrief voorzien wij u van de belangrijkste informatie.
Ons advies: doe er uw voordeel mee!

Deadline aanmelden hogeschool en mbo
De deadline voor het aanmelden voor een hogeschool is op
zondag 1 mei aanstaande. Voor het aanmelden heeft uw
zoon/dochter een DigiD nodig. Heeft hij/zij deze nog niet? Vraag
deze dan snel aan! Het duurt een paar werkdagen voordat deze
klaar is.
Aanmelden voor een hogeschool gaat via www.studielink.nl.
Wanneer uw zoon/dochter ook gebruik wil maken van
studiefinanciering en/of een reisproduct, dan vraagt u dit aan via
www.duo.nl.
Wanneer uw zoon/dochter 1 mei ingeschreven staat via Studielink,
dan heeft hij/zij het recht om volgend jaar te studeren. Twijfelt uw
zoon/dochter nog aan de gekozen studie?
Dan kan hij/zij nog zonder problemen switchen tot 1 september
aanstaande. Let op!
Voorwaarde hiervoor is wel dat hij/zij ingeschreven staat via
Studielink op 1 mei 2022!
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Ben je er nog niet uit? Of heb je
andere vragen? mail de decaan:
m.eijsink@rsgslingerboslevant.nl
decaan (t)vwo
m.wessel@rsgslingerboslevant.nl
decaan (t)havo
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Twijfelt uw zoon/dochter tussen meerdere studies? Het is toegestaan om voor maximaal 4 studies
aan te melden. In dat geval heeft hij/zij dan nog even de tijd na 1 mei om de knoop uiteindelijk
door te hakken.
De deadline voor het aanmelden voor een mbo studie is de deadline dit jaar in verband met
Corona een maand opgeschoven naar 1 mei 2022. Aanmelden voor een mbo opleiding verloopt
via de website van de desbetreffende mbo-instelling.
Heeft uw zoon/dochter zich ingeschreven voor een numerus fixus studie? Dan ontvangt hij/zij
uiterlijk 15 april bericht of hij/zij is toegelaten:
➢ Zo ja, gefeliciteerd! Maar vergeet dit niet te bevestigen voor 1 mei!
➢ Zo niet, wat ontzettend jammer… Hij/zij heeft dan nog tot 1 mei de tijd om zich
via Studielink aan te melden bij een andere studie

Handige website voor ouder(s)/verzorger(s) van studiekiezers
Wij hebben u er al in eerdere nieuwsbrieven op gewezen, maar blijven dit ook doen. Op de site van
www.studiekeuzekind.nl vindt u zeer veel nuttige informatie en tips. Daarnaast organiseren zij ook
gratis webinars over studiekeuze en/of studiekeuze gerelateerde onderwerpen. De webinars zijn ook
allemaal terug te kijken via deze link.
U kunt zich via deze website ook aanmelden voor een nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft.
Een aanrader!

DUO
Als uw kind gaat studeren, dan wordt in de meeste gevallen ook (een vorm van) studiefinanciering
en/of een reisproduct aangevraagd. Dit wordt geregeld via www.duo.nl.
Interessant om te vermelden is dat DUO op dinsdag 19 april nog een webinar “de praktische zaken”
organiseert waarbij onderwerpen zoals studiefinanciering, hoe werkt het studentenreisproduct en
het aanvragen van een aanvullende beurs aan bod komen. Aanmelden voor deze webinar kan via
deze link.
Dit webinar is een vervolg op het goed gewaardeerde webinar ‘Studiefinanciering in het Hoger
Onderwijs, hoe werkt het’ dat plaatsvond op 30 september 2021 (nog steeds te bekijken via deze
link).
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Tussenjaar
In toenemende mate merken wij dat leerlingen na de havo of het vwo kiezen voor een tussenjaar. Er zijn
verschillende manieren om invulling te geven aan een tussenjaar, zoals een studie/cursus (in het
buitenland), au-pair, reizen en (vrijwilligers)werk/werken. Zeker voor leerlingen die nu in het voorexamenjaar zitten, is het aan te raden om nu alvast na te denken over een invulling voor een eventueel
tussenjaar.
Overweegt uw zoon/dochter een tussenjaar in het buitenland, houd er dan rekening mee dat de
voorbereidingen hiervoor veel tijd kosten. Wanneer uw kind nu in 4H zit is het zeker niet te vroeg om
hier nu al over na te denken zodat vlak voor of na de zomer de eerste stappen al genomen kunnen
worden. Handige websites over een tussenjaar of studeren in het buitenland zijn:
www.nuffic.nl
www.wilweg.nl (met handige checklist)
www.studeren-in-het-buitenland.nl
www.studiekeuzekind.nl
www.tussenjaarkenniscentrum.nl
www.buitenlandbeurs.nl (in Jaarbeurs Utrecht, staat gepland op 25 & 26 november 2022)

Laatste open dagen in april
Met de deadline van 1 mei in het vooruitzicht organiseren de meeste hogescholen en mboscholen normaliter de komende weken hun laatste studiekeuzeactiviteiten. Echter, mbo- en
hogescholen realiseren zich dat veel 4H en 5H leerlingen (fysieke) activiteiten hebben gemist
waardoor veel scholen ook na 1 mei nog even doorgaan met studiekeuzeactiviteiten.
Op www.studiekeuze123.nl/open-dagen vindt u een overzicht van deze activiteiten. Staat de
school waar uw zoon/dochter naar toe wil er niet tussen? Neem dan zelf contact op met de
desbetreffende instelling en vraag naar de mogelijkheden.
Twijfelt uw zoon/dochter nog als het gaat om de vervolgkeuze, maak hier dan zeker gebruik van!

Tot slot…
Het maken van een studiekeuze kan tot op het laatste moment een hele moeilijke keuze zijn. Onze
adviezen zijn dan ook:
•
•
•

Begin op tijd en wacht (bij voorkeur) niet tot het examenjaar, dit jaar is al druk genoeg…
Help uw zoon/dochter bij het realiseren van zoveel mogelijk ervaringen, zoals bijvoorbeeld
stages, gesprekken met beroepsbeoefenaren etc. Wellicht kunnen mensen binnen uw netwerk
die hier iets in betekenen.
Een studiekeuze maken is een (groei)proces waarbij uw zoon/dochter inzicht nodig heeft in
zijn/haar kwaliteiten, persoonlijkheid en interesses. Dit kost veel tijd. Wij wijzen onze leerlingen
hier regelmatig op en bieden elk schooljaar diverse opdrachten en activiteiten die hierbij
ondersteunen. Echter, uit ervaring weten wij dat de keukentafelgesprekken essentieel zijn in dit
proces! Praat dus met uw zoon/dochter over zijn/haar studiekeuze, waar hij/zij in dit proces
staat en wat hij/zij nodig heeft om meer te weten te komen en/of uiteindelijk een knoop door
te hakken. U kunt hier een grote bijdrage aan leveren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat u als
ouder(s)/ verzorger(s) de grootste rol speelt bij het maken van een studiekeuze.
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‘Waarom moeilijk doen … als het samen kan' (Bron: Loesje)
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