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Studiekeuze

LOB
Belangrijke data:
LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Door LOB vorm te
geven en een belangrijke plaats te geven in ons lescurriculum, zijn wij als
school in staat onze leerlingen goed op weg te helpen met de studie- en
beroepskeuze.
Dit schooljaar zal uw kind voor die oriëntatie gelukkig weer wat vaker
deel kunnen nemen aan 'live’ activiteiten. Uw kind kan ‘vrij’ naar school.
Rondlopen op een Hogeschool of Universiteit om daar een open dag te
bezoeken is vaak weer mogelijk. Ook ontmoetingen met oud-leerlingen
of beroepsbeoefenaren zijn weer mogelijk. En vanwege de ervaringen
met alle Coronamaatregelen bieden Hogescholen en Universiteiten
inmiddels ook veel ‘online’-mogelijkheden om te oriënteren en
verdiepen.
In deze nieuwsbrief vast een aantal zaken waar u met uw kind samen
mee aan de slag kunt.

30-09-’21: DUO Webinar over
studiefinanciering
15-01-‘22: uiterlijke inschrijfdatum voor
studies met een numerus fixus (en dus
decentrale selectie).
01-05-‘22: De uiterlijke inschrijfdatum
om je aan te melden bij een hbo-, of
wo-opleiding.
Let op! Er zijn ook enkele studies met
selectie waarbij tijdig auditie moet
worden gedaan (bijv. conservatorium
of kunstopleiding)

Handige websites bij studiekeuze:
www.studiekeuze123.nl
www.tkmst.nl
www.carrieretijger.nl
www.studeermeteenplan.nl

1 mei

www.universiteitstart.nl

Aanmelden voor een vervolgopleiding voor het studiejaar 2022-2023
moet uiterlijk 1 mei 2022 gebeuren via www.studielink.nl. Hier heb je ook
een DigiD voor nodig. Heeft uw zoon/dochter deze nog niet, vraag deze
dan op tijd aan!

www.studiekeuzekind.nl

Voor het aanmelden voor een numerus fixus studie (studies met meer
aanmeldingen dan beschikbare plaatsen) is de uiterste aanmelddatum
zelfs eerder, namelijk 15 januari 2022! Er volgt dan een decentrale
selectie. Scholen bepalen zelf hoe deze decentrale selectie
vormgegeven wordt. Let wel op. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding,
dat hogescholen en universiteiten toestaat bij de selectie weer gebruik te
maken van de gewogen loting (dit was voorheen ook zo). Kijk altijd eerst
voor welk systeem de universiteit of hogeschool voorkeur heeft. Meer
informatie omtrent de procedure(s) rondom decentrale selectie is te
vinden op de websites van de desbetreffende scholen.

www.wilweg.nl

Wilt u weten welke opleidingen numerus fixusopleidingen zijn voor het
schooljaar 2022-2023? Kijk dan op https://www.studiekeuze123.nl/welkeopleidingen-hebben-een-numerus-fixus. Let wel op! Deze lijst wordt de

Naar het buitenland?
www.nuffic.nl

www.studeren-in-het-buitenland.nl

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

Vragen? Mail naar:
Decaan (t)havo:
m.wessel@rsgslingerboslevant.nl
Decaan (t)vwo:
m.eijsink@rsgslingerboslevant.nl

komende periode nog aangevuld en is doorgaans begin december (pas) definitief. Ons advies is om dit
dus de komende periode in de gaten te houden.

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
een brief over gekregen. Dit webinar is op donderdag 30 september aanstaande om 19.30 uur. Alle
ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in het examenjaar havo of vwo hebben hier al een brief over
ontvangen. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, maar wilt u dit alsnog doen, dan kan dat via de
link www.duo.nl/webinar. U kunt de webinar dan live meemaken en eventueel vragen stellen.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze webinar te volgen op 30 september, dan kunt u deze nog het
hele jaar terugkijken via de eerder genoemde link www.duo.nl/webinar (archief).

Ontdek en ervaar!
Een LOB-activiteit die wij zeer aanbevelen is het bezoeken van één of meer potentiële vervolgopleidingen.
Door naar een open dag, meeloopdag of, bijvoorbeeld, een studiebeurs te gaan, doet uw kind concrete
ervaringen op over de inhoud van de opleiding en kan er worden gekeken of de sfeer, omgeving en etc.
past bij wat uw zoon of dochter zoekt. Op dit moment worden er diverse ‘live’ en ‘online’ open dagen,
webinars, etc. georganiseerd door de hogescholen en universiteiten. De verwachting is dat dit jaar een
mix van online en fysieke activiteiten plaatsvindt.
Op de website www.studiekeuze123.nl kunt u alle open dagen, meeloopdagen en dergelijke van alle
hoge scholen en universiteiten in Nederland vinden. Zowel de fysieke als online activiteiten. Maar ook op
de websites van de hogescholen en universiteiten kunt u uiteraard zien wat het aanbod aan
studiekeuzeactiviteiten is.
Op zoek naar een mogelijkheid om kennis te maken met veel verschillende scholen en/of mogelijkheden
voor een tussenjaar? Dan kunt u ook gebruik maken van onderstaande beurzen:
•
•
•

Onderwijsbeurs Noordoost – 1&2 oktober – IJsselhallen Zwolle – www.onderwijsbeurs.nl
Studiekeuzebeurs – 26&27 november – Jaarbeurs Utrecht – www.studiekeuzebeurs.nl
Buitenlandbeurs – 26&27 november – Jaarbeurs Utrecht – www.buitenlandbeurs.nl

Toegang voor deze beurzen is gratis, maar aanmelden is verplicht via de genoemde websites.
Wil uw zoon/dochter deelnemen aan een studiekeuzeactiviteit, maar is deze (alleen) onder schooltijd?
Dan kunt u uitsluitend verlof aanvragen via dit formulier. Verlofaanvragen zonder dit formulier worden niet
in behandeling genomen. Let wel op! Voor Open Dagen die ook buiten schooluren te bezoeken zijn wordt
geen verlof verleend. Daarnaast wordt er ook geen verlof toegekend als een leerling een toets of andere
verplichting op school heeft.
NIEUWSBRIEF LOB: LOOPBAANORIËNTATIEBEGELEIDING

Studiekeuze weblog voor ouder(s)/verzorger(s) van studiekiezers
Vindt uw zoon/dochter het ook zo lastig om een goede studiekeuze te maken? Uit onderzoek blijkt dat
(aanstaande) studenten veel waarde hechten aan het advies van hun ouder(s)/verzorger(s) als het gaat
om het maken van een studiekeuze. Wilt u graag weten wat u kunt doen om uw zoon/dochter hierbij te
helpen? Maak dan eens kennis met de studiekeuze weblog van Hermien Miltenburg, ‘Oudervoorlichter’.
Via haar studiekeuze weblog www.studiekeuzekind.nl voorziet zij u van heel veel praktische informatie en
tips die voor u als ouder/verzorger belangrijk zijn en waar u uw kind mee verder kunt helpen. Een aanrader!

Keuzegids Online op de ELO
Alle leerlingen hebben vanaf de 3e klas (met uitzondering van mavo regulier) 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 (bij ‘Bronnen’), 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 nu voor alle leerlingen (en hun
ouder(s)/verzorger(s) altijd beschikbaar is!

Tijdelijk beperkte aanwezigheid (t)vwo decaan
De (t)vwo decaan, Michaële Eijsink, is tot 1 december beperkt aanwezig. Tot die tijd werkt zij op dinsdag
en vrijdag op RSG Slingerbos. Na 1 december zal zij weer 3 dagen per week bij ons werken, waarvan ook
weer 1 dag op Levant. Of en wat er dan (eventueel) wijzigt in haar werkdagen is op dit moment nog niet
bekend. Mocht u vragen hebben voor Michaële, dan kunt u uiteraard contact met haar opnemen via
m.eijsink@rsgslingerboslevant.nl.

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

NIEUWSBRIEF LOB: LOOPBAANORIËNTATIEBEGELEIDING

