
Berichten vanuit het decanaat   
Februari 2021 

 
Beste ouders en leerlingen   
 
Voor u ligt een lange nieuwsbrief met allerlei berichten op het gebied van 
loopbaanoriëntatie en begeleiding. U vindt er informatie in terug over wat we de komende 
periode op het gebied van LOB in school doen, maar ook een hoop informatie over 
voorlichtingsactiviteiten die door het Hoger Onderwijs wordt aangeboden.  
De informatie is per doelgroep gesorteerd, zodat u hopelijk nog door de bomen het bos ziet. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Valerie Aussems 
Justine Vaassen 
Decanaat havo/vwo 
 

 
Havo3/vwo3 Profielkeuzebegeleiding 
Voorlopige keuze digitaal invullen 
Alle leerlingen uit havo3 en vwo3 moeten hun voorlopige profielkeuze digitaal kenbaar maken. 
Leerlingen hebben hierover twee mails ontvangen. Eén met uitleg over de voorlopige keuze (ouders 
en leerlingen) en één met de link om de keuze in te voeren (leerlingen).  
Deadline voor het invoeren van de keuze is 7 februari om 24.00 uur. 
Vakdocentenadviezen 
Vanaf 4 februari zijn in Somtoday de vakdocentenadviezen zichtbaar. Deze adviezen geven aan of de 
vakdocent verwacht dat de leerling het vak in de bovenbouw met succes zou moeten kunnen volgen. 
Deze adviezen zitten zijn niet in de bevorderingsnorm opgenomen en dienen enkel ter ondersteuning 
van de profielkeuze. Ouders van havo3 en vwo3 hebben hierover een mail ontvangen. 
Beroepenavond 
Op donderdagavond 25 februari vindt de jaarlijkse beroepenavond plaats voor de leerlingen van 
havo3 en vwo3. Intekenen dient te gebeuren via de link die alle leerlingen ontvangen hebben via de 
berichtenbox van Somtoday. Dit betreft een verplichte activiteit in het kader van de profielkeuze.  
Deadline aanmelden 7 februari 24.00 uur 

 
 
 
Havo4 Begeleiding overstap naar MBO 
Direct na de carnavalsvakantie starten we naast de begeleiding, die de mentor in het mentoruur op 
het gebied van LOB verzorgd een of twee begeleidingsgroepen op voor leerlingen uit havo4 die 
overwegen om aan het eind van dit jaar over te stappen naar het MBO. Leerlingen die hier graag aan 
willen deelnemen kunnen zich via deze link (https://forms.gle/2W47Mu6gEVWBACRz6) hiervoor 
aanmelden.  De aanmelding staat open tot en met woensdag 10 februari.  
De mentoren van havo4 zullen, naast de open inschrijving, ook met een aantal leerlingen, van wie wij 
denken dat het verstandig is zich op MBO te oriënteren, contact opnemen. Dit gebeurt in de week 
vóór de carnavalsvakantie.  
 
 
 

https://forms.gle/2W47Mu6gEVWBACRz6


 
Havo5 Workshops per thema 
Voor de leerlingen van havo5 worden de komende weken een aantal workshops georganiseerd rond 
thema’s die uit de LOB-lessen naar voren zijn gekomen die vlak voor de kerstvakantie zijn gegeven. 
De eerste workshop, verzorgd door het decanaat i.s.m. Zuyd Hogeschool zal woensdag 10 februari 
plaatsvinden. Deze heeft als thema:  

‘wat zijn de verschillen tussen de economische opleidingen nu precies en  
welke daarvan past het beste mij’. 

Voor elke workshop krijgen de leerlingen apart via Somtoday een uitnodiging. De uitnodigingen voor 
de overige workshops volgen op korte termijn.  
Thema’s die aan de orde zullen komen zijn o.a.  

 ‘doorstroom van havo naar vwo’,  

 ‘Ik weet totaal nog niet wat ik wil‘,  

 ‘help, ik kan niet kiezen tussen twee richtingen’, 

 ‘hoe zit dat nu precies met het leenstelsel (www.duo.nl) en aanmelden (www.Studielink.nl), 

 ‘O jee, stel dat ik zak voor mijn eindexamen? Wat zijn dan mijn opties?’   
 
 
Vwo4 Opstartactiviteit LOB 23 en 25 februari 
Op 23 of 25 februari zullen de leerlingen van vwo4 deelnemen aan de opstartactiviteit LOB. Deze zal  
vooralsnog online plaatsvinden. Deze activiteit is het startpunt voor de loopbaanoriëntatie en –
begeleiding in de bovenbouw van onze vwo-afdeling. Tijdens de sessie zullen de leerlingen kennis 
maken de studieloopbaanplanner, de methode die we voor LOB gebruiken in de bovenbouw. 
Daarnaast zullen ze onder leiding van de loopbaanbegeleiders van Profiel-asl aan de slag gaan met 
een eerste oriëntatie op vervolgopleidingen. De leerlingen worden hierover via Somtoday 
geïnformeerd. (Helaas zijn deze data wel nog onder voor behoud van de coronamaatregelen.)  
 
 
Vwo5 Opdracht Verfijn je studiekeuzes met behulp van de Expert 
In Vwo5 zijn de leerlingen op dit moment aan de slag om met behulp van vragenlijsten hun 
studiekeuze verder te verfijnen. Na een inleiding door het decanaat zullen ze hierin de komende 
weken verder begeleid worden door de mentoren. 
 
 
Overstappers MBO: Uiterste aanmelddatum mbo verplaatst 
Aankomend studenten die willen beginnen aan een beroepsopleiding in het mbo moeten zich 
uiterlijk 1 mei aanmelden. De jaarlijkse aanmelding van 1 april wordt dus met een maand uitgesteld. 
Een latere datum geeft aankomend studenten meer tijd om zich te oriënteren en tot een goede 
studiekeuze te komen nu dat voornamelijk digitaal moet. De aanmelddatum van 1 mei geldt al voor 
studenten in het hbo en wo. 
 
 
Voor leerlingen die (Bijna) 18 zijn? Vraag tegemoetkoming Studiekosten aan 
Wist jij dat je vanaf je 18e recht hebt op een tegemoetkoming als je vmbo, 
havo, vwo, vavo of praktijkonderwijs doet? Misschien heb je daarnaast ook 
recht op een aanvullende toelage.  
Check nu alvast duo.nl/bijna18. Je leest daar alles over de tegemoetkoming en 
hoe je het aanvraagt. Ook zie je waar je recht op hebt als je straks gaat doorstuderen aan het mbo of 
hoger onderwijs. 
 
 

http://www.studielink.nl/
https://www.duo.nl/bijna18


 
Voor vwo(4,)/5/6 en havo4/5  online voorlichtingen        
Oriënteren gericht op studiekeuze is in deze coronatijd niet eenvoudig. Alle voorlichtingen, zowel de 
opendagen als meeloopdagen worden alleen online aangeboden. Logisch dat leerlingen regelmatig 
aangeven dat ze kiezen nu nog moeilijker vinden. Het gevolg daarvan lijkt te zijn dat een groep 
leerlingen de neiging heeft de oriëntatie voor zich uit te schuiven. Wellicht in de hoop op betere 
tijden. Helaas moeten we ons realiseren dat op locatie oriënteren dit schooljaar niet meer mogelijk 
gaat worden. Zeker als je in havo4 of vwo5 is het dus verstandiger om dit jaar al flink werk te maken 
van je zoektocht online naar een voor jou passende vervolgopleiding. In de hoop dat je de keuzes die 
je maakt dan na de zomer alleen nog maar op locatie hoeft te gaan controleren.  
Om de leerlingen op weg te helpen staat hieronder een overzicht van een aantal grotere online-
keuze-events. Dit is natuurlijk geen uitputtende lijst. Via www.beroepskeuzedagboek.nl en 
www.studiekeuze123.nl kun je gemakkelijk zoeken naar meer mogelijkheden. 

 
Online Bachelor Open Dag Tilburg University op 27 februari 
De volgende  Online Bachelor Open Dag van Tilburg University is op 
zaterdag 27 februari 2021. Leerlingen en ouders kunnen kennismaken met 
de campus, onze (inter-)nationale bacheloropleidingen en zij kunnen al hun 
vragen live stellen.  
Wat kan je verwachten?  
Welke bacheloropleidingen heeft Tilburg University te bieden? Volg meerdere sessies tijdens de 
online open dag.  Stel live vragen aan studenten, docenten en studieadviseurs.  
Ontdek onze campus en al haar faciliteiten.  
 
Zuyd Hogeschool online Open Dagen in maart. 
Wil jij uitzoeken welke opleiding je wilt gaan doen? Of weet je het al bijna maar wil je meer 
informatie? Meld je dan aan voor de online Open Dagen van Zuyd Hogeschool.  

 zaterdag 6 maart 2021: Maastricht  

 zaterdag 13 maart 2021: Sittard  

 zaterdag 20 maart 2021: Heerlen  
Meer informatie over de opleidingen van Zuyd vind je op hun website. 
Je mag je voor meerdere opleidingen aanmelden. Voor aanvang van de Open Dag ontvang je van 
Zuyd een link naar de Open Dag van jouw keuze. 

 
Zuyd Hogeschool: Proefstuderen en meelopen  
Heb je al een interessante opleiding gevonden en wil je ontdekken of deze ook écht je 
past? Dan kun je bij Zuyd Hogeschool online proefstuderen. 
Bij de meeste opleidingen kun je een online proefles volgen. In deze proefles wordt vaak 
een case uit de praktijk behandeld. Bij andere  opleidingen kun je een afspraak maken om 
een online les bij te wonen. Bij alle opleidingen zijn studenten aanwezig waarmee je kunt chatten.  
Op deze manier krijg je een goed beeld van de opleiding.  
Bij de meeste opleidingen kun je trouwens het hele jaar door chatten en vragen stellen aan  
studenten. Zij zijn beschikbaar om je te helpen.  
Op de website staat een overzicht van de activiteiten die de opleidingen aanbieden en kun je je 
aanmelden. den 
 
Fontys Open dagen 8 t/m 19 maart  
In maart heeft Fontys weer een uitgebreid aanbod met studiekeuzeactiviteiten. Webinars 
over studiekeuze, voorlichtingen over interessegebieden, studiekeuzegesprekken en 
voorlichtingspresentaties van onze opleidingen. Aanmelden kan vanaf begin februari. Als 
je op de hoogte gehouden wilt worden, klik dan op de volgende link: houd me op de hoogte > 

Meer informatie 
en aanmelden  

http://www.beroepskeuzedagboek.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mailmens.nl%2FGoTo%3Fedid%3D22312909%26liid%3D1&data=04%7C01%7Cv.aussems%40stichtinglvo.nl%7Ccdfd83e218914ee83ec708d8bdfd3606%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637468242522343608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q7jz62%2BDJVCHTmy%2F%2F4VAZRLr9I7xhdno5UpHREWtIzE%3D&reserved=0
https://fontys.nl/Houd-mij-op-de-hoogte-van-een-open-dag.htm
http://click.info.tilburguniversity.edu/?qs=b7c2d467fc8dbf29c7864968343615486f04ba8d2def6f1ee5ecba634a8fd332234e881707583896e9e489e096c6a77364ded269dc006689
http://click.info.tilburguniversity.edu/?qs=b7c2d467fc8dbf29c7864968343615486f04ba8d2def6f1ee5ecba634a8fd332234e881707583896e9e489e096c6a77364ded269dc006689


RWTH Aachen: voorlichting over studeren in Aken  
Vlak over de grens, op nog geen half uurtje vanuit onze school ligt een van de beste 
technische universiteiten van Europa.  
Studievereniging K.A.V. Alcuinus (www.alcuinus.nl), de vereniging voor Nederlandse 
studenten in aken, organiseert al sinds jaar en dag in samenwerking met het platform Studeren in 
Aken (https://www.studereninaken.nl/) voorlichtingsactiviteiten voor Nederlandse leerlingen die 
overwegen een opleiding aan de RWTH of Fachhochschule te gaan doen. Normaal komen ze deze 
voorlichting in het voorjaar bij ons op school geven. Maar ook dat kan nu helaas niet.  
Studeren in Aken heeft daarom als alternatief drie tijdstippen gepland waarop (bij voldoende 
aanmeldingen) een voorlichting gegeven zal worden voor de leerlingen. De tijdstippen zijn de 
volgende: * Vrijdag 12-03-2021 van 19:00 tot 20:00 uur 
                             * Donderdag 08-04-2021 van 15:00 tot 16:00 uur 
                             * Maandag 26-04-2021 van 15:00 tot 16:00 uur                  
De aanmelding hiervoor is alleen per email via organisatie@studereninaken.nl en is mogelijk tot 
drie dagen voor de voorlichting. 
 
Bachelor Opendag KULeuven  10 maart 2021  en juniorcollegedag  
Op woensdag 10 maart kan je aansluiten bij de online infodag van KULeuven voor 
alle bacheloropleidingen. Ideaal om van thuis uit opleidingen te vergelijken op je eigen tempo. Bekijk 
filmpjes over de campus en de opleidingen die je interesseren, stel vragen via chatsessies, 
doorblader cursusmateriaal of volg een 360° tour door je toekomstige studie-omgeving. Op 5 maart 
verschijnt al het materiaal online, zodat je voorbereid naar de chatsessie(s) kunt komen. 
https://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/infodag/online-infodag/  

Daarnaast organiseert KULeuven onder de noemer juniorcollegedag 
(https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege/juniorcollegedag/index.html) allerlei lezingen 
verzorgd door diverse opleidingen om leerlingen inhoudelijk kennis te laten nemen van de diverse 
opleidingen. Deze lezingen zijn zeer aansprekend en verrijken het beeld van de opleidingsrichtingen. 
Daarnaast kunnen ze wellicht ook nog als inspiratie dienen voor onderwerpen voor 
profielwerkstukken. 
 
Maastricht University open dag , meelopen en nieuwe bachelor  
Online Open Dag - 6 februari 
Op zaterdag 6 februari vindt onze Online Open Dag plaats. Via een online platform 
kun je kennismaken met onze opleidingen, ons onderwijssysteem en de stad. Tevens kun 
je online vragen stellen aan staf en studenten 
Virtuele Experience Days 
Heb je al een idee van welke opleiding je wou willen gaan studeren, maar wil je nog net wat meer 
informatie krijgen? Doe dan mee aan onze Virtuele Experience Days. Net als bij de reguliere variant 
maak je kennis met het onderwijssysteem Probleemgestuurd Onderwijs, volg je een mini-college en 
kun je vragen stellen aan huidige studenten. 
Nieuwe Bachelor: Circular Engineering 
Vanaf september 2021 start de nieuwe bacheloropleiding Circular Engineering aan de Universiteit 
Maastricht. In deze opleiding leer je technische oplossingen te ontwikkelen voor de overgang naar 
een circulaire economie: een groene economie, waarin afvalstromen bijvoorbeeld niet meer bestaan, 
producten hun waarde behouden en duurzame grondstoffen uitgangspunt zijn. Meer informatie over 
de opleiding vind je op onze website. 
 
 

 

http://www.alcuinus.nl/
https://www.studereninaken.nl/
mailto:organisatie@studereninaken.nl
https://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/infodag/online-infodag/
https://www.kuleuven.be/onderwijs/juniorcollege/juniorcollegedag/index.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.maastrichtuniversity.nl%2Fpublic%2Fr%2FGfB7biQAn1t3HuqTYnLtxw%2FohAl_Bey3RHypZKWwBo7Dg%2FtUH1LVcqY_0MJw5k56MBLg&data=04%7C01%7Cv.aussems%40stichtinglvo.nl%7C3d63fafe2e1844c3bfd608d8c38c9fd5%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637474356839969387%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5%2FdLPBBPIuaIAfa3UkAcL9cOv6SBT7%2FG6KIGlZ5m5Rk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.maastrichtuniversity.nl%2Fpublic%2Fr%2FLnphab3vllKW_IZBwVX1sA%2FohAl_Bey3RHypZKWwBo7Dg%2FtUH1LVcqY_0MJw5k56MBLg&data=04%7C01%7Cv.aussems%40stichtinglvo.nl%7C3d63fafe2e1844c3bfd608d8c38c9fd5%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637474356839969387%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OaGODHVlOAacopqR2PA5f%2B%2B%2FIDLdof4sCcfMlo4PBj4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.maastrichtuniversity.nl%2Fpublic%2Fr%2FG9c4AvYC4mO8I_hBAcH_ag%2FohAl_Bey3RHypZKWwBo7Dg%2FtUH1LVcqY_0MJw5k56MBLg&data=04%7C01%7Cv.aussems%40stichtinglvo.nl%7C3d63fafe2e1844c3bfd608d8c38c9fd5%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637474356839979379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ILqf9bC80knroCRLoL77qtKXWlEgav9P2qES7rLZGH8%3D&reserved=0

