
LOB update november-december 2020     
  
Monnikskap 
•Leerlingen van de Monnikskap volgen een op maat gesneden LOB traject waarbij zij zoveel mogelijk aansluiten 
op het reguliere traject. Op de Monnikskap werken we met een gesprekkencyclus. Heeft u behoefte aan een 
gesprek met de mentor, dan kunt u dit aanvragen. Ook de Monnikskapleerlingen werken, onder begeleiding 
van de mentor, met dominincuscollege.dedecaan.net. Voor overige informatie: zie bovenbouw. 
 

3H, 3A en 3G 
•De reguliere 3e klassen zijn in het mentoruur bezig met profielkeuzelessen. Zij werken aan opdrachten in 
programma Keuzeweb van dominicuscollege.decaan.net. 
 
•De ouderavond profielkeuze op donderdag 19 november om 19.00 uur vindt plaats in de vorm van een  
webinar. Ouders ontvangen een link naar het webinar via een persoonlijke e-mail. Op de homepage van de 
website en op dominicuscollege.dedecaan.net/Downloads Ouderavonden vindt u te zijner tijd een presentatie 
over de nieuwe vakken in de bovenbouw. 
 
•Ook ouders kunnen inloggen op de digitale keuzeomgeving in dominicuscollege.dedecaan.net. U kunt dan 
meekijken met de voorbereidingen op de profielkeuze. Ook krijgt u toegang tot profiel-, studie- en 
vervolgkeuze informatie. Zie hiervoor de brief ‘aanmelden ouders’ op dominicuscollege.dedecaan.net.’ onder 
Downloads. 
 
In week 48 en 50 vindt voor reguliere leerlingen het ‘project profielkeuze’ plaats onder begeleiding van het 
decanaat. Tijdens dit project staan we stil bij de profielkeuzemogelijkheden op school. De leerlingen krijgen 
informatie over de nieuwe vakken in de bovenbouw. Ook gaan zij speeddaten met bovenbouwleerlingen over 
hun profielkeuze-ervaringen. 
 
•Op 1 april moet in dominicuscollege.dedecaan.net de voorlopige profielkeuze door de leerling zijn omgezet 
naar de definitieve profielkeuze. Ook moet de leerling een uitdraai, ondertekend door een ouder/verzorger, 
hebben ingeleverd bij de receptie.  
 

Bovenbouw 
Alle bovenbouwleerlingen (incl. Monnikskap) moeten LOB-activiteiten ondernemen (zie:  
dominicuscollege.dedecaan.net/ Downloads)’. Van elke activiteit moet de leerling een verslag uploaden. 
Leerlingen van 4H en 5V moeten minimaal 4 LOB-activiteiten ondernemen en leerlingen van 5H, 4V en 6V 
minimaal 3 LOB activiteiten (zie het PTA). Het minimum aantal LOB-activiteiten geldt niet voor leerlingen van 
de Monnikskap. Voor hen wordt dit aantal in overleg met de mentor bepaald. 
 
•De open dagen, meeloopdagen, etc. zijn gestart. Vanwege covid-19 vervallen veel open dagen en andere LOB 
activiteiten op de hogescholen en universiteiten zelf. Vrijwel alle activiteiten worden online aangeboden Zie 
voor de data de website van de hogeschool/ universiteit van uw zoons/dochters voorkeur.  
 
•Informatiemateriaal en voorlichtingsbrochures van diverse studies, buitenland studiemogelijkheden, etc. zijn 
te vinden op de lage kasten tegenover het decanaat. Leerlingen mogen deze meenemen.  
 
•De digitale informatie die binnen komt bij het decanaat over o.a. online voorlichtingsactiviteiten van 
hogescholen en universiteiten, selectie- en buitenlandstudies, tussenjaar info, vlogs van studenten, chats met 
studenten, video’s per studierichting, enz. plaatsen we onder ‘Nieuws’ op dominicuscollege.dedecaan.net  
 
•Enkele tips voor online voorlichtingsactiviteiten:  
 HAN: https://www.han.nl/evenementen/open-dag/ 
 Avans: https://www.avans.nl/studeren/voltijd-duaal/studiekeuze-activiteiten/open-dag-2020-2021 
 Fontys: https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm 
 RU:  http://www.ru.nl/studievoorlichting 
 WUR: https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/ouders.htm 

https://www.han.nl/evenementen/open-dag/
https://www.avans.nl/studeren/voltijd-duaal/studiekeuze-activiteiten/open-dag-2020-2021
https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm
http://www.ru.nl/studievoorlichting
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/ouders.htm


 TU Eindhoven: https://www.tue.nl/en/education/mystarttue/ 
 Overzicht open dagen landelijk: https://www.studiekeuze123.nl/open-

dagen?q=Online%20Open%20Dagen 
 

• Een leerling kan altijd een studiekeuzegesprek aanvragen bij het decanaat. 
 
• Alle bovenbouwleerlingen moeten hun voorlopige studiekeuze invoeren in dominicuscollege.dedecaan.net    
    en dit aanpassen indien er iets verandert. 
 
• Voorwaarden voor ondernemen LOB-activiteiten onder schooltijd:  
o Wordt een LOB-activiteit zowel op een doordeweekse dag als in het weekend aangeboden, dan moet de 

leerling in het weekend gaan;  
o Vindt een buitenschoolse LOB activiteit plaats op een doordeweekse dag, dan moet de leerling uiterlijk een 

week van te voren aan het decanaat toestemming om deze bij te wonen; 
o De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van eventuele achterstanden; 
o Schoolverplichtingen (toetsen, SE’s, PO’s, etc) gaan voor;  
o Alleen wanneer er een verslag wordt ge-upload in dominicuscollege.dedecaan.net. telt de activiteit mee 

voor het PTA LOB.  Zie instructies in dominicuscollege.dedecaan.net/Downloads/kies 4, 5, 6 vwo of 4, 5 
havo, of check de Handleiding Portfolio. 

 

4H en 4V 
•Onlangs heeft het Project LOB 4H/4V regulier plaats gevonden. Hierbij stonden we stil bij het Hoger Beroeps 
Onderwijs (HBO) en het WO (Wetenschappelijk Onderwijs), studiekeuze. Leerlingen hebben opdrachten 
gemaakt ter voorbereiding op de toekomstige studiekeuze.  
 
•Op  11 oktober was de ouderavond 4H-4V. Zie de presentatie op dominicuscollege.dedecaan.net/Downloads/ 
Ouderavonden 4H of 4V. 
 

5V 
• Het LOB-project voor 5V regulier heeft plaats gevonden 10 november jl. In dit project hebben we informatie 
gegeven over het Hoger Onderwijs en de LOB-activiteiten voor 5V. Ook hebben leerlingen opdrachten gemaakt 
gericht op zelfreflectie, interesses en exploratie van vervolgkeuzes. Deze activiteit telt mee als LOB-activiteit. 

 
5H/6V 
•Leerlingen 5H/6V konden zich inschrijven voor een studiekeuzegesprek. Het decanaat heeft inmiddels de 
meeste  leerlingen gesproken. Leerlingen die nog een gesprek wensen verzoeken we zich zo snel mogelijk te 
melden bij het decanaat.  
 
•Op 1 oktober jl. was het webinar van DUO: ‘Studiefinanciering: hoe werkt het’. Dit webinar blijft beschikbaar 
via: https://duo.nl/particulier/footer/service/webinar.jsp. Deze activiteit telt voor de leerling mee voor PTA 
LOB. Medio april volgt deel 2 van het webinar. Meer informatie volgt te zijner tijd. 
 
•Op 1 december wordt de lijst studies met Numerus Fixus (studies met decentrale selectie) definitief. Deze 
wordt tot dan doorlopend aangevuld. Zie hier de lijst op dit moment. 
 
•Tip: Keuzegids Online: informatie over studies HBO en WO, studentenbeoordelingen, studies vergelijken, 
arbeidsmarktverwachtingen, slagingspercentages, enz. Deze gids is te vinden op 
dominicuscollege.dededaan.net, paarse kolom.  
 
•De deadline aanmeldtermijn HBO/WO-studie met decentrale toelating is 15 januari. Voor studies zonder  
 decentrale selectie geldt 1 mei. Zie: https://www.studiekeuze123.nl/selectie.  Inschrijven is mogelijk vanaf  1 
okt. jl. 
-Inschrijven voor een vervolgstudie HBO/WO regulier gaat via Studielink.nl. Let op aanvullende  
 toelatingsprocedures, deze zijn verschillend per selectiestudie en staan vermeld op de website van de 
instelling voor hoger onderwijs. 
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-Voor het aanmelden van een reguliere HBO/WO-studie via Studielink is een DigiD nodig, Deze kan o.a. via de 
website van Studielink.nl. worden aangevraagd. Dit duurt meerdere  werkdagen. 
-Aanvragen collegegeldkrediet: kan via duo.nl.  
-Aanmelding voor MBO: de deadline aanmelding: 1 april, via de website van het ROC/AOC van voorkeur. De 
aanmelding bestaat uit: digitaal aanmelden via website ROC + afronden Digitaal Doorstroom Dossier.  
Voor het opstarten de aanmeldprocedure MBO graag de leerling laten melden bij het decanaat. 
-Aanmelding 5H naar 5 vwo: de leerling die wenst door te stromen plant na een gesprek met de mentor en de 
decaan, zelf een gesprek in met de teamcoördinator vwo. 
 
Nadda Khaled en Colette Ribbers, decanen 
 
Maandag, dinsdag, woensdagmiddag, donderdag en vrijdagmiddag  


