
LOB update november-december 2019  
 
Monnikskap 
Leerlingen van de Monnikskap volgen een op maat gesneden LOB traject o.l.v. de mentor. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk aangesloten bij het reguliere traject. Mocht u als ouder behoefte hebben aan een gesprek met de 
mentor, meldt u zich dan bij hem/haar.  
 
3H, 3A en 3G 
• Zijn bezig met profielkeuzelessen in het mentoruur o.l.v. de mentor en werken aan opdrachten in programma 
Keuzeweb van dominicuscollege.decaan.net.  
• Donderdagavond 21 november is de  Profielkeuze ouderavond. (zie de jaarplanner.) met info door de 
decanen over Profielkeuze en uitleg nieuwe vakken bovenbouw door de desbetreffende docenten.  
• In week 48 en 50  vindt het ‘Project Profielkeuze’ voor de reguliere leerlingen plaats, o.l.v. het decanaat. Er 
wordt dan uitgebreid stil gestaan bij de profielkeuzemogelijkheden op Dominicus College, vindt er 
vakkenvoorlichting plaats van de nieuwe bovenbouwvakken, speeddate met leerlingen bovenbouw over hun 
profielkeuze ervaringen en worde nopdrachten gemaakt.  
De leerlingen op de Monnikskap doorlopen een individueel traject. 
•Op 28 januari vindt voor de 3H-klassen de HAN-Profielkeuzedag plaats in de gebouwen van de HAN 
Nijmegen. Op deze dag maken de leerlingen kennis met de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen), de 
sectoren in het HBO en de bijbehorende profielen. Informatie hierover wordt aan de leerlingen uitgedeeld, aan 
hen gemaild en is t.z.t. tevens te vinden op dominicuscollege.dedecaan.net onder ‘Nieuws’. 
•Definitieve profielkeuze: 1 april. Op 1 april moet in dominicuscollege.dedecaan.net de voorlopige 
profielkeuze zijn omgezet naar definitieve profielkeuze, een uitdraai zijn gemaakt, geprint en ondertekend door 
een ouder/verzorger uiterlijk 1 april en zijn ingeleverd bij de receptie. 
 
Bovenbouw 
De open dagen, meeloopdagen, etc. zijn in volle gang. Zie voor precieze data de websites van de 
hogescho(o)l(en)/universiteit(en) van uw zoons/dochters voorkeur. 
• Alle bovenbouwleerlingen gaan zelf LOB activiteiten ondernemen. Voor de reguliere leerlingen is LOB 
vastgelegd in het PTA. In leerjaar 4 regulier worden zij geïnformeerd hierover in het LOB Project. Voor 4H en 5V 
regulier geldt: minimaal 4 LOB activiteiten. Voor 5H, 4V,6V regulier geldt: minimaal 3 LOB activiteiten. Zie 
verder hieronder. 
• Een leerling kan altijd bij een decaan terecht voor een studiekeuzegesprek.  
•Alle bovenbouwleerlingen moeten hun voorlopige studiekeuze invoeren in dominicuscollege.dedecaan.net en 
dit aanpassen indien er iets verandertop dominicuscollege.dedecaan.net 
• Voorwaarden voor ondernemen LOB-activiteiten onder schooltijd:  
-wanneer een LOB-activiteit zowel op een doordeweekse dag als in het weekend wordt 
 aangeboden, wordt de leerling geacht in het weekend te gaan;  
-uiterlijk een week van te voren moet toestemming zijn gevraagd bij de decaan;  
-de leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van eventuele achterstanden.  
-Schoolverplichtingen (toetsen, SE’s, PO’s, etc) gaan altijd voor;  
-na afloop moet een verslag worden gemaakt  in dominicuscollege.dedecaan.net. Zonder verslag telt de  
  activiteit niet mee voor het PTA LOB.  Zie instructies in dominicuscollege.dedecaan.net/ Downloads/kies 4,5,6  
 VWO of 4,5 Havo/Handleiding Portfolio. Leerlingen Monnikskap volgen een individueel programma. 
 
 
4H en 4V 
•In 4H en 4V regulier moeten minimaal 3 LOB activiteiten worden ondernomen. (zie: dominicuscollege. 
dedecaan.net/Downloads). In 5H en 5/6V regulier moeten opnieuw een vastgesteld aantal LOB activiteiten 
worden ondernomen. Hiervan maakt de leerling een verslag via Downloads en moet deze uploaden in 
Keuzeactiviteiten in dominicuscollege.dedecaan.net. Alleen dan telt de activiteit mee als LOB activiteit. 
Leerlingen uit 4H/4V regulier hebben hierover uitleg gehad in het LOB-project 4H/4V, begin dit schooljaar. 
•Onlangs heeft het Project LOB 4H/4V regulier plaats gevonden onder leiding van het decanaat. In dit project 
werd onder andere stilgestaan bij het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en het WO (Wetenschappelijk 
Onderwijs), studiekeuze en zijn opdrachten gemaakt ter voorbereiding op de toekomstige studiekeuze.  



•Op donderdagavond 11 oktober was de ouderavond 4H-4V. Zie de presentatie op 
dominicuscollege.dedecaan.net/Downloads/Ouderavonden 4H of 4V. 
•Op woensdagavond 27 november vindt voor 4V, 5V (verplicht volgens studium generale) en 6V de 
Voorlichtingsavond Gaan Studeren (oud-leerlingenavond) plaats. Op deze avond komen oud-leerlingen van 
Dominicus College om deel te nemen in een forum  en delen hun ervaringen omtrent het gaan studeren in het 
vervolgonderwijs. Na het forum kunnen de huidige 4V/5V/6V-leerlingen per lokaal deze oud-leerlingen nader 
spreken en vragen stellen over hun studie en studie-ervaringen/bevindingen. Leerlingen hebben reeds een info 
hierover ontvangen. Deze activiteit telt mee als LOB activiteit. 
• Op dinsdagavond 10 december vindt de Beroepenavond plaats voor leerlingen uit 4H en 5V op Kandinsky 
(Maldenburchtstraat 11) . In 4 rondes kan dan informatie worden ingewonnen bij beroepsbeoefenaars in 
uiteenlopende beroepen. De leerlingen 4H/5V ontvangen hierover nog nadere informatie. Zie ook voor meer 
info http://beroepenavondnijmegen.nl/. Deze activiteit telt mee als LOB activiteit. 
• Alle 4H en 4V- leerlingen worden geacht hun voorlopige studiekeuze in te voeren in 
dominicuscollege.dedecaan.net, en dit gedurende het schooljaar bij te houden. Indien er iets verandert in de 
voorkeur van studiekeuze, past de leerling dit aan in Studiekeuze op dominicuscollege.dedecaan.net 
 
5V 
• In 5V regulier moeten minimaal 4 LOB-activiteiten worden ondernomen voor LOB, (zie: dominicuscollege. 
dedecaan.net/ Downloads). Van de ondernomen LOB activiteiten moet de leerling een verslag maken via 
Downloads en uploaden onder Keuzeactiviteiten in dominicuscollege.dedecaan.net. Alleen dan telt de activiteit 
mee als LOB activiteit. 
• Het LOB-project 5V heeft plaats gevonden 4 en 5 november jl. In dit project hebben de 5V leerlingen 
informatie gehad over het Hoger Onderwijs, LOB-activiteiten 5V en zijn opdrachten gemaakt gericht op 
zelfreflectie, interesses en exploratie vervolgkeuze naar voorkeur. Deze activiteit telt mee als LOB activiteit. 
• Op woensdagavond 27 november vindt voor 4V, 5V (verplicht volgens studium generale) en 6V de 
Voorlichtingsavond Gaan Studeren (oud-leerlingenavond) plaats. Op deze avond komen oud-leerlingen van 
Dominicus College om deel te nemen in een forum  en delen hun ervaringen omtrent het gaan studeren in het 
vervolgonderwijs. Na het forum kunnen de huidige 4V/5V/6V-leerlingen per lokaal deze oud-leerlingen nader 
spreken en vragen stellen over hun studie en studie-ervaringen/bevindingen. Leerlingen hebben reeds een info 
hierover ontvangen. Deze activiteit telt mee als LOB activiteit. 
• Op dinsdagavond 10 december vindt de Beroepenavond plaats voor leerlingen uit 4H en 5V; deze vindt 
plaats op Kandinsky (Maldenburchtstraat 11). In 4 rondes kan dan informatie worden ingewonnen bij 
beroepsbeoefenaars in uiteenlopende beroepen. De leerlingen 4H/5V ontvangen hierover nog nadere 
informatie. Zie ook voor meer info http://beroepenavondnijmegen.nl/. Deze activiteit telt mee als LOB 
activiteit. 
•Alle 5V- leerlingen worden geacht hun voorlopige studiekeuze in te voeren in 
dominicuscollege.dedecaan.net, en dit gedurende het schooljaar bij te houden. Indien er iets verandert in de 
voorkeur van studiekeuze, moet de leerling dit aanpassen in Studiekeuze op dominicuscollege.dedecaan.net 
 
5H en 6V 
•In 5H/6V  regulier moeten minimaal 3 LOB-activiteiten worden ondernomen voor LOB. Van de ondernomen 
LOB activiteiten moet de leerling na afloop van de activiteit een verslag maken via Downloads en uploaden 
onder Keuzeactiviteiten in dominicuscollege.dedecaan.net. Alleen dan telt de activiteit mee als LOB activiteit. 
•Decanaat is bezig met de studiekeuzegesprekken waarvoor de leerlingen 5H/6V zich hebben kunnen 
inschrijven. Heeft een eindexamenleerling zich voorheen niet gemeld voor een gesprek maar wenst hij/zij deze 
alsnog te hebben, laat hem/haar dan direct contact zoeken met de decanen. 
•Op 4 oktober jl. vond de webinar van DUO plaats: ‘Studiefinanciering: hoe werkt het’, voor 5H/6V. Deze 
webinar blijft beschikbaar om te bekijken via deze link : https://duo.nl/particulier/footer/service/webinar.jsp 
•Op woensdagavond 27 november vindt voor 4V, 5V en 6V de Voorlichtingsavond Gaan Studeren (oud-
leerlingenavond) plaats. Op deze avond komen oud-leerlingen van Dominicus College om deel te nemen in een 
forum  en delen hun ervaringen omtrent het gaan studeren in het vervolgonderwijs. Na het forum kunnen de 
huidige 4V/5V/6V-leerlingen per lokaal deze oud-leerlingen nader spreken en vragen stellen over hun studie en 
studie-ervaringen/bevindingen. Leerlingen zijn hierover reeds geïnformeerd. Deze activiteit telt mee als LOB 
activiteit. 
•Op 1 december is de lijst definitief met de studies Numerus Fixus: studies met decentrale selectie. Zie hier.  

http://beroepenavondnijmegen.nl/
http://beroepenavondnijmegen.nl/
https://duo.nl/particulier/footer/service/webinar.jsp
https://studiekeuze123nl.cdn.prismic.io/studiekeuze123nl/595837b8-3aed-4536-ad46-cd91b176137a_191002+overzicht+opleidingen+met+numerus+fixus+2020-2021.pdf


•Het decanaat wijst u op  de uiterste aanmeldtermijn HBO/WO-studie met decentrale toelating: de datum 
hiervoor is: uiterlijk 15 januari. Voor studies zonder decentrale selectie geldt nog steeds 1 mei. Zie ook : 
https://www.studiekeuze123.nl/selectie. Inschrijven is mogelijk vanaf 1 okt. Jl. 
-Inschrijven voor een vervolgstudie HBO/WO moet ALTIJD gebeuren via Studielink.nl. Let u daarnaast op 
aanvullende toelatingsprocedures, verschillend per selectiestudie, welke staan vermeld op de websites van de 
instelling hoger onderwijs. 
-Voor inschrijven bij Studielink is een DigiD nodig: deze moet worden aangevraagd; dat kan o.a. ook via de 
website van Studielink.nl. Let op: de verwerkingstijd van het aangevraagde DigiD duurt 5-7 werkdagen! 
Aanvragen  collegegeldkrediet kan via duo.nl.  
-Aanmelding 5H voor het MBO moet binnen zijn voor 1 april, en gedaan worden via de website van het 
ROC/AOC van voorkeur. 
-Aanmelding voor 5H naar 5 VWO moet in werking worden gezet door een gesprek in te plannen met de 
afdelingsleider VWO, waarna mentor en decaan.  
•Alle 5H- en 6V- leerlingen worden geacht hun voorlopige studiekeuze in te voeren in 
dominicuscollege.dedecaan.net, en dit gedurende het schooljaar bij te houden. Indien er iets verandert in de 
voorkeur van studiekeuze, moet de leerling dit aanpassen in Studiekeuze op dominicuscollege.dedecaan.net. 
 
Monnikskap 
De leerlingen van de Monnikskap volgen een op maat gesneden LOB traject. Hierbij wordt zoveel mogelijk 
aangesloten bij het reguliere traject. Op de Monnikskap wordt gewerkt met een gesprekkencyclus. Mocht u 
behoefte hebben aan een gesprek met de mentor, dan kunt u dit bij de desbetreffende mentor melden. Ook de 
Monnikskapleerlingen werken met dominincuscollege.dedecaan.net o.l.v. de mentor. 
 
In de bovenbouw Monnikskap moeten LOB-activiteiten worden ondernomen voor LOB, (zie : dominicuscollege. 
dedecaan.net/ Downloads)’ . Van de ondernomen LOB activiteiten moet de leerling vervolgens een verslag 
maken via Downloads en uploaden onder Keuzeactiviteiten in dominicuscollege.dedecaan.net.  
Het ondernemen van een minimum aantal LOB-activiteiten geldt niet voor leerlingen van de Monnikskap. Dit 
wordt namelijk samen bepaald met de mentor. 
 
N. Khaled en C.Ribbers, decanen 
Maandag, dinsdag , woensdagmiddag en donderdag aanwezig 

https://www.studiekeuze123.nl/selectie

