
LOB update januari-februari 2020 
 
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 
• De derde klassen zijn ver gevorderd met de profielkeuzelessen o.l.v. de mentor, in het programma 
Keuzeweb. Ook heeft intussen het Profielkeuzeproject plaatsgevonden o.l.v. de decanen. Belangrijk: de 
leerlingen moeten hun voorlopige profielkeuze z.s.m.  updaten: deze wordt namelijk meegenomen in de 
rapportvergaderingen februari. 
• ‘Informatiebrochure Profielkeuze’: alle informatie over profielkeuze op Dominicus College  en    
vakomschrijvingen vakken in de bovenbouw: te vinden onder dominicuscollege.dedecaan.net/  
Downloads/Informatie Profielkeuze/Informatiebrochure Profielkeuze, en in de bijlage. 
• Vakadviezen worden gegeven in Magister, voorafgaand aan en besproken tijdens de rapportvergadering in  
februari.  
• Profielkeuzegesprekken:  De decanen gaan zodra de vakadviezen in Magister bekend zijn (februari), de  
derde klassen in met de inschrijflijst profielkeuzegesprek. Oudergesprekken profielkeuze kunnen worden  
aangevraagd, echter nadat het profielkeuzegesprek met uw zoon/dochter heeft plaats gehad. In dit gesprek  
wordt namelijk alle informatie (adviezen, profielwens, cijfers, mogelijkheden) besproken en wordt al zeer veel  
duidelijk. De leerling ontvangt de voorlopig gemaakte profielkeuze mee per brief. 
• 1 april: Deadline Profielkeuze. Op 1 april moet in dominicuscollege.dedecaan.net de voorlopige  
profielkeuze zijn omgezet naar definitieve profielkeuze; er moet hiervan vervolgens een uitdraai zijn gemaakt  
en ondertekend door een ouder/verzorger en uiterlijk 1 april zijn ingeleverd bij de receptie. 
• Op dinsdag 28 januari vindt voor de 3H-leerlingen de HAN-Profielkeuzedag plaats in de gebouwen van de 
HAN Nijmegen. Zij maken dan kennis met de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen), de  
sectoren in het HBO en de bijbehorende profielen, om tot een overwogen profielkeuze te kunnen komen.  
Informatie hierover: zie bijlage; deze is inmiddels aan de leerlingen uitgedeeld, gemaild en tevens te vinden op 
dominicuscollege.dedecaan.net onder ‘Nieuws’. De leerlingen gaan op eigen gelegenheid en hebbe die dag 
geen lessen op school. 
• Om te helpen bij de ondersteuning van scholieren in het profiel- of studiekeuzeproces, heeft de Radboud 
Universiteit een aantal handouts ontwikkeld. Deze zijn in drie categorieën ingedeeld: Profielkeuze, Studiekeuze 
en Opleidingen. Klik hier voor o.a. info profielkeuze, door de Radboud Universiteit. 
 
Bovenbouw 
De open dagen, meeloopdagen, etc. zijn in volle gang. Kijkt u voor de precieze data op de websites van de 

hogescho(o)l(en)/universiteit(en) van uw zoons/dochters voorkeur. 

• Alle bovenbouwleerlingen moeten  zelf LOB activiteiten ondernemen. Voor de reguliere leerlingen is LOB 

vastgelegd in het PTA. In leerjaar 4 regulier zijn 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 

Herhaling Voorwaarden voor ondernemen LOB-activiteiten onder schooltijd:  

Let op voorwaarden vrij vragen activiteit: 
        ● Indien een LOB-activiteit zowel op een doordeweekse dag als in het weekend wordt  
            aangeboden, geeft         

   Dominicus géén toestemming voor de doordeweekse dag. De leerling wordt dan  
   geacht in het weekend te gaan.  

https://www.ru.nl/impact/samenwerken/samenwerking-voortgezet-onderwijs/decanen/handouts-studiekeuze/


         ● Uiterlijk één week van te voren moet toestemming zijn gevraagd bij de decaan.  
         ● De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van mogelijk opgelopen  
             achterstanden op school. Schoolverplichtingen (toetsen, SE’s, PO’s, etc) gaan vóór. 
         ● Na afloop van de LOB-activiteit moet een verslag worden gemaakt in  
             dominicuscollege.dedecaan.net/Downloads/ Keuzeactiviteiten/Porfolio. 
De leerlingen Monnikskap volgen een individueel programma. 
 
4H en 4V 
• 15 mei: Deadline Portfolio 4H/4V.  
In 4H en 4V regulier moeten minimaal 3 LOB activiteiten worden ondernomen. Zie ook het PTA LOB. Van de 
ondernomen LOB activiteiten moet de leerling na afloop een verslag maken via Downloads en uploaden onder 
Keuzeactiviteiten in dominicuscollege.dedecaan.net. Alleen dan telt de activiteit mee als LOB activiteit. 
Leerlingen uit 4H/4V regulier hebben hierover eerder uitleg gehad in het LOB-project 4H/4V. 
•Op donderdagavond 30 januari vindt de jaarlijkse Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs Nijmegen (VHON) 
plaats voor leerlingen uit 4H en 5V. Tijdens deze avond kan in 5 rondes informatie worden ingewonnen over 
vervolgopleidingen op zowel HBO als WO niveau, en  vindt plaats in de gebouwen van de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen (HAN) te Nijmegen. In de bijlage + Onder ‘Nieuws’ op dominicuscollege.dedecaan.net vindt u het 
programmaboekje, en hier.   
• Is een leerling in 4H blijven zitten, dan ligt de focus op het overgaan naar 5H. Mogelijk zijn er  echter toch 
risico’s op het opnieuw niet overgaan. In dat geval stuurt een 4H mentor de mentorleerling na zelf eerst een 
gesprek te hebben gehad, door naar het decanaat. Er  vindt dan een gesprek plaats waarin de leerling wordt 
gemotiveerd de focus op 5H in beeld te houden, maar ook het oriëntatieproces 4H-MBO  op te starten om tot 
een reservekeus te kunnen komen op het MBO. Dit gebeurt o.l.v. de decanen. Aanmelding (via de website 
MBO en het Digitaal Doorstroomdossier) voor het MBO dient te zijn gedaan voor 1 april. 
• Om te helpen bij de ondersteuning van scholieren in het profiel- of studiekeuzeproces, heeft de Radboud 
Universiteit een aantal handouts ontwikkeld. Deze zijn in drie categorieën ingedeeld: Profielkeuze, Studiekeuze 
en Opleidingen. Klik hier voor o.a. info studiekeuze, door de Radboud Universiteit. 
 
5V 
• 15 mei: Deadline Portfolio 5V regulier . 
In 5V regulier moeten 4 activiteiten worden ondernomen voor LOB. Zie ook het PTA LOB.  
Van de ondernomen LOB activiteiten moet de leerling na afloop een verslag maken via Downloads en uploaden 
onder Keuzeactiviteiten in dominicuscollege.dedecaan.net. Alleen dan telt de activiteit mee als LOB activiteit. 
De leerlingen Monnikskap volgen een individueel programma 
• Op donderdagavond 30 januari vindt de jaarlijkse Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs Nijmegen (VHON) 
plaats voor leerlingen uit 4H en 5V. Tijdens deze avond kan in 5 rondes informatie worden ingewonnen over 
vervolgopleidingen op zowel HBO als WO niveau, en vindt plaats in de gebouwen van de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen (HAN) te Nijmegen. In de bijlage + onder ‘Nieuws’ op dominicuscollege.dedecaan.net vindt u het 
programmaboekje, en hier.   
• Om te helpen bij de ondersteuning van scholieren in het profiel- of studiekeuzeproces, heeft de Radboud 
Universiteit een aantal handouts ontwikkeld. Deze zijn in drie categorieën ingedeeld: Profielkeuze, Studiekeuze 
en Opleidingen. Klik hier voor o.a. info studiekeuze, door de Radboud Universiteit. 
 
5H en 6V 
• 1 april : Deadline Portfolio 5H/6V  regulier (zie PTA) 
In 5H/6V  moeten minimaal 3 activiteiten worden ondernomen voor LOB. Zie ook het PTA LOB. Van de 
ondernomen LOB activiteiten moet de leerling na afloop een verslag maken via Downloads en uploaden onder 
Keuzeactiviteiten in dominicuscollege.dedecaan.net. Alleen dan telt de activiteit mee als LOB activiteit. Op 1 
april  moeten in dominicuscollege.dedecaan.net alle verslagen van de ondernomen LOB-activiteiten zijn 
opgeslagen. De leerlingen Monnikskap volgen een individueel programma. 
• Deel 2 Webinar DUO: 5H/6V: 1 april, 19.30 uur. Het eerste deel was op 26 september, en is nog terug te zien 
via  de site duo.nl. In deel 2 ligt de nadruk op meer praktische zaken, zoals hoe kunt u studiefinanciering 
aanvragen, hoe kan het reisproduct worden aangevraagd, etc. Hebt u in sept jl. deelgenomen, dan ontvangt u 
automatisch een uitnodiging. Was u geen deelnemer in sept, gaat u dan naar DUO.nl, of houdt u de 
berichtgeving van ons decanaat in de gaten. 
• De deadline van 15 jan voor aanmelden studies met decentrale selectie is verstreken. Studies zonder 
decentrale selectie  moeten aangemeld zijn voor 1 mei a.s. Inschrijven voor een vervolgstudie HBO/WO moet 

http://vhon.nl/
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altijd gebeuren via Studielink.nl; aanvragen studiegeldlening  kan via duo.nl. Voor inschrijven bij Studielink is 
een DigiD nodig: deze moet worden aangevraagd; dat kan o.a. via de website van Studielink.nl. Let op: 
aanvragen DigiD duurt 8-10 werkdagen. 
• Om te helpen bij de ondersteuning van scholieren in het profiel- of studiekeuzeproces, heeft de Radboud 
Universiteit een aantal handouts ontwikkeld. Deze zijn in drie categorieën ingedeeld: Profielkeuze, Studiekeuze 
en Opleidingen. Klik hier voor o.a. info studiekeuze, door de Radboud Universiteit. 
 
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 als 
ouder(s)/verzorger(s) behoefte hebben aan een gesprek met de mentor, dan kunt u dit bij de desbetreffende 
mentor melden.  
• In de bovenbouw Monnikskap moeten LOB-activiteiten worden ondernomen voor LOB, (zie : 
dominicuscollege. dedecaan.net/ Downloads)’ . Van de ondernomen LOB activiteiten maakt de leerling 
vervolgens een verslag  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. 
• Op donderdagavond 30 januari vindt de jaarlijkse Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs Nijmegen (VHON) 
plaats voor leerlingen uit 4H en 5V. Tijdens deze avond kan in 5 rondes informatie worden ingewonnen over 
vervolgopleidingen op zowel HBO als WO niveau. Deze avond vindt plaats in de gebouwen van de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen (HAN) te Nijmegen. In elke vleugel zijn liften beschikbaar. Deze avond is altijd zeer druk 
bezocht. Wees alert op volle gangen en lokalen. 
In de bijlage en anders onder ‘Nieuws’ op dominicuscollege.dedecaan.net vindt u het programmaboekje, en 
hier.  
• Deel 2 Webinar DUO: 5H/6V: 1 april, 19.30 uur. Het eerste deel was op 26 september, en is nog terug te zien 
via  de site duo.nl. In deel 2 ligt de nadruk op meer praktische zaken, zoals hoe kunt u studiefinanciering 
aanvragen, hoe kan het reisproduct worden aangevraagd, etc. Hebt u in sept jl. deelgenomen, dan ontvangt u 
automatisch een uitnodiging. Was u geen deelnemer in sept, gaat u dan naar DUO.nl, of houdt u de 
berichtgeving van ons decanaat in de gaten. 
• Deadline van 15 jan voor aanmelden studies met decentrale selectie is verstreken. Studies zonder decentrale 
selectie  moeten aangemeld zijn voor 1 mei a.s. Inschrijven voor een vervolgstudie HBO/WO moet altijd 
gebeuren via Studielink.nl; aanvragen studiegeldlening: dit kan via duo.nl. Voor inschrijven bij Studielink is een 
DigiD nodig: deze moet worden aangevraagd; dat kan o.a. via de website van Studielink.nl. Let op: aanvragen 
DigiD duurt 8-10 werkdagen. 
• Om te helpen bij de ondersteuning van scholieren in het profiel- of studiekeuzeproces, heeft de Radboud 
Universiteit een aantal handouts ontwikkeld. Deze zijn in drie categorieën ingedeeld: Profielkeuze, Studiekeuze 
en Opleidingen. Klik hier voor o.a. info profielkeuze, studiekeuze, door de Radboud Universiteit. 
 
N. Khaled en C. Ribbers 
Decanen 
Maandag, dinsdag , woensdagmiddag, donderdag  en vrijdagmiddag aanwezig 
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