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LOB 4e klas en bovenbouw
Om er achter te komen
• wie je bent: 

wat wil ik, wat kan ik, wie ben ik, hoe studeer ik?

• wat er te kiezen valt: 
studies, beroepen, arbeidsmarkt, alternatieven

• wie en wat invloed heeft op jouw keuzes.



Hoe wordt LOB op het Dominicus 
College vorm gegeven?

• Begeleiding mentor en decaan
• Leerling wordt gestimuleerd om op eigen initiatief LOB-

activiteiten te ondernemen (bijvoorbeeld open dag, 
meeloopdag)

• Daarnaast organiseert het decanaat ook LOB-activiteiten 
voor bovenbouwleerlingen (bijvoorbeeld LOB project, 
beroepenavond)

• dominicuscollege.dedecaan.net: via dit platform bouwen 
de leerlingen een portfolio op, ‘Nieuws’, Keuzegids online en 
diverse info over vervolgkeuze

• LOB-update in Nieuwslink: hierin staat belangrijke info
en data over activiteiten en deadlines

• Voor de bovenbouwklassen is LOB als 
handelingsdeel opgenomen in het PTA



dominicuscollege.dedecaan.net 
• In de 3e klas heeft uw zoon/dochter een profielkeuze 

gemaakt, hiervoor heeft hij/zij o.a. Keuzeweb op 
dedecaan.net gebruikt.

• In de bovenbouw wordt de website gebruikt als naslagwerk 
voor de leerling (nieuws, data meeloopdagen e.d., 
Keuzegids online) en ook om een portfolio bij te houden 
van ondernomen LOB-activiteiten, bestaande uit o.a. de 
verslagen daarvan die meetellen voor het PTA LOB.

• Ouders raden we aan zich te registreren op 
dominicuscollege.dedecaan.net om het portfolio in te zien 
(na toestemming zoon/dochter), keuze-informatie te 
zoeken, of om zich aan te melden als keuzekenner en 
zo leerlingen info te geven over hun beroep.



LOB-activiteiten
• LOB-project 4V en 5V
• In 5V: Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs (HAN 

Nijmegen) & Beroepenavond
• Voor MK: WegWijs modules
• Open dagen

• RU: Online open dagen 6 & 7 nov.
• HAN: 14 & 21 nov. combi online en op campus

• Meeloopdag student of beroepsbeoefenaar
• Proefstuderen
• Radboudumc Health Acadamy College Tours
• Buitenlandbeurs Utrecht: 20 & 21 nov.
• Interview student of beroepsbeoefenaar
• Anders, bv: werk, vrijwilligerswerk, cursus, etc.

*Fysieke LOB-activiteiten zullen vanwege Corona dit jaar mogelijk niet
doorgaan. Momenteel zijn instellingen bezig met het vormgeven van 
online alternatieven.



Wanneer? Welke universiteit? Type activiteit Meer informatie?

Zaterdag 17 oktober 2020 Erasmus Medisch 

Centrum, Rotterdam 

Open dag (mogelijk online, houd 

website in de gaten)

https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/

bachelor-open-dag (opleidingen geneeskunde, nanobiologie en 

klinische technologie)

Zaterdag 7 november 2020 Universiteit van 

Amsterdam

Open dag (mogelijk online, houd 

website in de gaten)

http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/open-

dagen.html

Zaterdag 24 oktober 2020

Zaterdag 28 november 2020

Roosevelt Academy 

(University College)

Open dag http://www.ucr.nl/events/OpenDay/Pages/default.aspx

Zaterdag 10 oktober 2020

Zaterdag 27 februari 2021

Technische Universiteit 

Eindhoven

Open dag (najaar online, 

voorjaar mogelijk fysiek)

https://www.tue.nl/studeren/studiekeuze-en-

studievoorlichting/voor-middelbare-scholieren/open-dagen

Oktober 2020 Technische Universiteit 

Delft

Online open dag, zie link rechts 

voor meer info

https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/bsc-

open-dagen/

Zaterdag 17 oktober 2020 Erasmus Universiteit 

Rotterdam

Open dag https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/

bachelor-open-dag (medische opleidingen is op andere dag, zie 

website)  

Zaterdag 17 oktober 2020 Universiteit Leiden Open dag (is vaak snel vol, dus 

meld je op tijd aan!!!)

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichti

ngsactiviteiten/open-dagen

Zaterdag 31 oktober 2020 Tilburg University Online open dag https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidi

ngen/studiekeuze/open-dag/

Vrijdag 30 oktober 2020 

Zaterdag 31 oktober 2020

Vrije Universiteit 

Amsterdam

Online open dag http://bachelors.vu.nl/nl/contact-open-dagen/index.aspx

Zaterdag 31 oktober 2020 Maastricht University Open dag (mogelijk online, houd 

website in de gaten)

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-

agenda/scholierenactiviteiten/bachelor-open-dag

Vrijdag 6 november 2020 

Zaterdag 7 november 2020

Radboud Universiteit 

Nijmegen

Online open dag https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-

dagen-en-studievoorlichting/

Zaterdag 14 november 2020 Wageningen University Open dag http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-

Opleidingen/Bachelor/Voorlichtingsactiviteiten/Bachelor-Open-

Dag.htm

Zaterdag 14 november 2020 Universiteit voor 

Humanistiek

Online open dag https://www.uvh.nl/actueel/open-dagen-en-proefcolleges

Vrijdag 13 november 2020

Zaterdag 14 november 2020

University of Twente Open dag https://www.utwente.nl/opendagen/bachelor/

Vrijdag 20 november 2020

Zaterdag 21 november 2020

Universiteit Utrecht Online open dag https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-

voor-nederlandse-studenten/contact/bachelor-open-dagen

Vrijdag 15 januari 2021 Deadline aanmelden numerus fixus-opleidingen schooljaar 2021/2022

Zaterdag 1 mei 2021 Deadline aanmelden opleidingen schooljaar 2021/2022

Open dagen universiteiten 2020/2021
LET OP: In onderstaand overzicht zijn alle open dagen en open avonden opgenomen van alle universiteiten in Nederland die tot aan 25 augustus 2020 gepubliceerd waren op de websites van de 

universiteiten. Houd de website van de universiteit zelf in de gaten voor actuele informatie. Meeloopdagen en proefstudeerdagen zijn niet in dit overzicht opgenomen.

https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/bachelor-open-dag
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/open-dagen.html
http://www.ucr.nl/events/OpenDay/Pages/default.aspx
https://www.tue.nl/studeren/studiekeuze-en-studievoorlichting/voor-middelbare-scholieren/open-dagen
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/bsc-open-dagen/
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/bachelor-open-dag
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/open-dagen
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/studiekeuze/open-dag/
http://bachelors.vu.nl/nl/contact-open-dagen/index.aspx
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/scholierenactiviteiten/bachelor-open-dag
https://www.ru.nl/opleidingen/bacheloropleidingen/open-dagen-en-studievoorlichting/
http://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/Voorlichtingsactiviteiten/Bachelor-Open-Dag.htm
https://www.uvh.nl/actueel/open-dagen-en-proefcolleges
https://www.utwente.nl/opendagen/bachelor/
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/contact/bachelor-open-dagen


Het keuzeproces
Bij landelijke voorlichtingsactiviteiten wordt gewerkt met onderstaande sjablonen. 
Het is raadzaam dat uw zoon/dochter activiteiten bezoekt/doet die aansluiten bij 
de keuzefase waarin hij/zij zich bevindt.

Fase 1: Oriënteren 

(nog helemaal geen idee)

Fase 2: Verkennen 

(enkele ideeën, misschien een sector weten, maar verder niet)

Fase 3: Verdiepen 

(een beperkt aantal richtingen van voorkeur, er is verdieping   

nodig om nadere afwegingen te kunnen maken)                                                                

Fase 4: Knoop doorhakken 
(uw zoon/dochter is eruit, en weet waarvoor hij/zij zich wil  
aanmelden. Denk ook aan een reservekeuze in geval van 
studie(s) met selectie)



Voorwaarden LOB-activiteiten

• De leerling vraagt uiterlijk één week van te voren vrij bij 
decanen, indien het een externe LOB-activiteit betreft 
onder lestijd

• De leerling is zelf verantwoordelijk voor inhaalwerk
• Schoolverplichtingen (SE’s e.d.) gaan voor
• Is een open dag op vrijdag en zaterdag? Dan krijgt een 

leerling geen vrij voor de vrijdag
• De leerling maakt na afloop een verslag via Downloads 

en Keuzeactiviteiten in dominicuscollege.dedecaan.net

PTA: 4V→ 3 activiteiten
5V→ 4 activiteiten
6V→ 3 activiteiten



Rol van ouder(s)

• U als ouder(s) bent een zeer belangrijke raadgever, u kent 
immers uw kind het best

• Ga gerust mee naar een open dag, leef mee en laat uw 
zoon/dochter ervaren

• Blijf het gesprek aangaan en reflecteer samen
• Neem kwaliteiten als uitgangspunt
• Zie www.wageningenur.nl/ouders en 

www.studiekeuzekind.nl voor tips en ideeën
• www.ru.nl/ouders
• Filmpje

http://www.wageningenur.nl/ouders
http://www.studiekeuzekind.nl/
http://www.ru.nl/ouders
https://youtu.be/O9UBQMpef6g


Webinar WUR over gaan studeren
Link naar een webinar (1 uur) van de WUR voor ouders wiens kinderen 
gaan studeren en hun zoektocht in Coronatijd.

Omschrijving:
Uw kind gaat studeren. Waar gaat het over? Tijdens het webinar gaan 
we in op vier thema's: 
-Studiekeuze: Het studiekeuzeproces, waar moet je op letten als 
studiekiezer en ouder? De studenten, Merel en Job, vertellen hun 
eigen ervaringen
-Studeren: Waar krijg je mee te maken als eerstejaars student? Merel 
vertelt o.a. waarom ze na haar eerste jaar van studie veranderde, Job 
vertelt o.a. hoe hij van het hbo naar de universiteit ging.
-Studiekosten: Wat kost studeren en wat zijn de inkomsten van 

studenten? Met mini-uitleg over de studiefinanciering
-Tussenjaar: Tips voor een tussenjaar gericht op studiekeuze. Ook in 
Coronatijd is dit een alternatief.

https://www.youtube.com/watch?v=oBdpUFeRci4&feature=youtu.be


Decanaat

RIC@dominicuscollege.nl
KHN@dominicuscollege.nl

mailto:RIC@dominicuscollege.nl
mailto:nadda.khaled@dominicuscollege.nl

