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Studiekeuze

Handige websites bij studiekeuze:
www.studiekeuze123.nl

Dit is de tweede nieuwsbrief over de studiekeuze die uw zoon of dochter
volgend of dit schooljaar gaat maken. Via deze nieuwsbrief willen we u
op de hoogte houden van de activiteiten rondom LOB.LOB staat voor
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, oftewel dat wat wij doen om onze
leerlingen te begeleiden bij het maken van keuzes en het vormgeven
van hun loopbaan.

www.tkmst.nl
www.carrieretijger.nl
www.studeermeteenplan.nl
www.universiteitstart.nl
www.studiekeuzekind.nl

Naar het buitenland?

Open Dagen / Meeloopdagen
We hopen natuurlijk allemaal dat er januari weer wat meer ruimte komt
voor fysieke activiteiten. Maar voorlopig zal er nog veel online gebeuren.
Dat betekent niet dat er geen activiteiten zijn. De nieuwe ronde Open
Dagen en Meeloopdagen start in januari. Via www.studiekeuze123.nl
kunt u zien waar en wanneer de Open Dagen zijn, en er staat ook een
overzicht van alle opleidingen en instellingen (kijk bij profielkeuze: wat
kan ik met mijn profiel?).
Tip: probeer minimaal 2 (online-)voorlichtingen van verschillende
instellingen te bezoeken, zodat u scholen kunt vergelijken! En kijk ook
eens bij een verwante opleiding. Verwante studies staan vaak op de
websites vermeld, maar kunt u ook vinden in de Keuzegids Online op de
ELO van uw kind. Vraag uw zoon/dochter hier eens naar.
Uw zoon / dochter kan verlof aanvragen voor een open dag of
meeloopdag. Dat kan ook een meeloopdag met een
beroepsbeoefenaar zijn. Verlof wordt uitsluitend verleend na het
inleveren van een correct en ingevuld verlofformulier. Dit is af te halen bij
het decanaat en staat op twee plaatsen op de website, namelijk onder
Contact > absentie en verlofaanvragen > formulier studieverlof havo /
vwo ÓF Downloads > Decanaat havo / vwo > aanvraag verlof i.v.m.
studiekeuze. Verlofaanvragen via het contactformulier op de website
worden niet geaccepteerd. Er wordt géén verlof verleend voor open
dagen die ook buiten schooluren te bezoeken zijn! Dit geldt ook voor
online studiekeuzeactiviteiten.

www.nuffic.nl
www.wilweg.nl
www.studeren-in-het-buitenland.nl

Toelating en overzicht numerus fixus
opleidingen voor 2022-2023:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
hoger-onderwijs/numerus-fixus
www.studiekeuze123.nl/selectie

Vragen? Mail naar:
Decaan havo:
m.wessel@rsgslingerboslevant.nl

Decaan vwo:
m.eijsink@rsgslingerboslevant.nl

Gewijzigde datum opleidingsmarkt

Op 23 november j.l. stond de jaarlijks terugkerende opleidingsmarkt gepland op locatie Slingerbos. Deze is
vanwege de Coronamaatregelen (onder voorbehoud) verplaatst naar 9 maart a.s. Leerlingen vanaf klas 2
mavo en klas 3 (t)havo/(t)vwo en hun ouder(s) / verzorger(s) zijn hier van harte welkom. U kunt informatie
inwinnen bij de stands van diverse MBO- en HBO-instellingen en universiteiten. Ook zijn er stands aanwezig
van defensie en politie. Daarnaast zijn er komen voorlichters van MBO-, HBO- en WO instellingen om
presentaties te verzorgen over studeren aan MBO, HBO en Universiteit in het algemeen.

We hopen dat u, samen met uw zoon / dochter een idee krijgt van de verschillen onderling en met het
algemeen voortgezet onderwijs. En geïnspireerd raakt om verder op onderzoek uit te gaan naar alle
mogelijkheden bij de diverse opleidingen en instellingen.

In de komende tijd kunt u, na aanmelden via de website, onder andere deelnemen aan:
diverse data en activiteiten: Hanzehogeschool Groningen
29 nov t/m 20 dec: elke maandagavond videocalls mogelijk met studenten Saxion
30 november t/m 16 december: diverse online open dagen Hogeschool Utrecht
7 en 11 dec: Open Dag Hogeschool van Amsterdam
25 jan: Online Voorlichtingen Windesheim (studieinhoud)
28 jan: Live sfeer proeven op de campus van Windesheim in Almere of Zwolle
11 feb: Aeres, diverse locaties(https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/voorlichting/open-dagen)
12 feb: Open Dag Hogeschool van Amsterdam (https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/opendagen/open-dag.html)
31 jan t/m 4 feb: Online Bachelorweken Universiteit Groningen
5 feb: Vrije Universiteit Amsterdam Bachelordag (Live indien mogelijk)
7 t/m 10 feb: Online oriëntatieweek Radboud Universiteit Nijmegen
12 mrt: Online Bachelor Open dag Universiteit Utrecht
Let op! Dit is slechts een greep aan studiekeuzeactiviteiten. Er is nog veel meer mogelijk! Ook kunt u op
diverse website van hogescholen en universiteiten online presentaties van eerdere bachelorvoorlichtingen
bekijken.

NIEUWSBRIEF LOB: LOOPBAANORIËNTATIEBEGELEIDING

Inschrijfdatum vervolgopleiding, numerus fixus en studielink

Inschrijven voor een vervolgopleiding op hbo of wo met numerus fixus(nf) kan nog tot en met 15 januari bij
Studielink. Voor overige studies is de inschrijfdatum 1 mei.

Let op: voor sommige studies met aanvullende eisen geldt een eerdere datum. Meer informatie hierover
vindt u op de websites van de diverse onderwijsinstellingen.

Begin december staat de definitieve lijst met numerus fixus studies voor 2022-2023 op de website van
studiekeuze123.

Ons advies: check dit bij de websites van de hogescholen en markeer de deadline voor de zekerheid ook
in uw eigen agenda!

Studielink heeft sinds 9 november een vraagbaak en een stappenplan voor (aanstaande) studenten.
Hieronder vind je de linkjes naar een flyer met informatie en de betreffende pagina's op de site van
Studielink.
info.studielink.nl
Leerlingen die zich voor 15 januari aanmelden voor een numerus fixus studie met decentrale selectie,
horen half april of ze zijn aangenomen. Het is natuurlijk mogelijk om deze uitslag eerst af te wachten, maar
we raden aan om toch ook snel een tweede (of zelfs derde of vierde) keuze vast te leggen op Studielink.
Dit in verband met de studiekeuzecheck van de instelling. Wijzigen van een keuze kan altijd. Een leerling
kan zich voor 2 numerus fixus studies aanmelden en daarnaast voor 2 andere opleidingen in het hoger
onderwijs.

Webinar DUO studiefinanciering

Sinds een paar jaar organiseert DUO een webinar voor ouders en leerlingen in het examenjaar. Een
webinar is een online voorlichting die u thuis achter uw eigen computer kunt volgen. U krijgt hierbij alle
informatie rondom studiefinanciering, leenstelsel, OV-jaarkaart etc. U heeft hier begin dit schooljaar ook
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een brief over gekregen. Dit webinar heeft plaatsgevonden op donderdag 30 september 19.30 uur en u
kunt het webinar nog steeds bekijken via de link: Webinar DUO 30-09-21
Tip: op de website van DUO staat een rekenhulp, waar u zelf kunt een financiële planning kunt maken voor
uw zoon/dochter wanneer die straks gaat studeren.

Keuzegids Online op de ELO
Alle leerlingen hebben vanaf de 3e klas (t)havo / (t)vwo / gpl de Keuzegids Online op de ELO staan. Het
bevat een systematische kwaliteitsvergelijking van verwante opleidingen in het hoger onderwijs (hbo) en
wetenschappelijk onderwijs (wo). Jaarlijks wordt de informatie geüpdatet, met de meest actuele feiten en
oordelen over alle opleidingen. Omdat de link naar deze online Keuzegids op de ELO staat, kunt u als
ouder(s)/verzorger(s) ook meekijken. Wij gebruiken de informatie uit de Keuzegids veel tijdens onze
gesprekken met leerlingen. Erg handig om te gebruiken in de oriëntatie op een vervolgopleiding. Wij zijn
daarom erg blij dat deze informatie voor alle leerlingen (en hun ouder(s)/verzorger(s) altijd beschikbaar is!

Wat u als ouder kunt doen om uw kind te helpen bij een studiekeuze
In elke nieuwsbrief noemen wij deze site, maar wij merken dat lang niet alle ouder(s)/verzorger(s) hiervan
op de hoogte zijn. Vandaar dat wij u graag nogmaals attenderen op de website www.studiekeuzekind.nl.
Deze website is speciaal voor ouder(s)/verzorger(s) van studiekiezers, ù dus! Een aanrader als u meer wilt
weten over hoe u uw kind kunt helpen bij het maken van deze belangrijke keuze. Bijvoorbeeld aan de
hand van een (s)t(r)ipboek voor ouders van studiekiezers en tips bij studiekeuze in tijden van corona. Maar
u vindt er ook informatie en tips met betrekking tot bijvoorbeeld studiefinanciering en een tussenjaar.
Tevens kunt u zich via deze website ook abonneren op een nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van alle
nieuwtjes en artikelen die op de website worden geplaatst.

Mocht u vragen hebben aan één van de decanen:
HAVO: m.wessel@rsgslingerboslevant.nl
VWO: m.eijsink@rsgslingerboslevant.nl

‘Studiekeuze … kiezen is ook een groeiproces' (Bron: Loesje)
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