
Leerling- Ouderavond

LOB en Vervolgkeuze
5H/6V

.



Wat ga je doen na je examen?



DUO
Webinar 30/9 om 19.30 uur, thuis te volgen. Vooraf 
aanmelden i.v.m. link: schrijf hier in voor het webinar

Info over o.a.
 Aanvragen collegegeldkredriet
 Terugbetalen collegegeldkredriet
 Aanvullende beurs
 Studentenreisproduct
 Bijverdienen tijdens studie
 Ouderbijdrage

https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het-2021.jsp


Aanmelding Hoger Onderwijs
 Inschrijven Studielink vanaf 1 oktober
 Vraag aan: DigiD mét sms controle
 Maximaal 4 opleidingen (waarvan max. 2 

decentrale selectie) 
 Aanmelden = inschrijven
 Aanvragen collegegeldkrediet: DUO
 Aanmelden studies mét decentrale selectie: 

voor 15 januari
 Aanmelden studies zonder decentrale 

selectie: voor 1 mei
 Studiekeuzecheck: standaard onderdeel in 

toelatingsprocedure



Aanmelding Hoger Onderwijs
3 soorten aanmeldingen:

1. Studies met Decentrale Selectie
zie lijst studies website studiekeuze123 vanaf oktober (voorbeeld: 
zie pagina hierachter)

2. Studies met aanvullende voorwaarden
voldoen aan aanmeldeisen volgens website instelling. 

3. Studies zonder selectie toelaatbaar 
mits geslaagd en je voldoet aan instroomeisen  profiel/vakken 

https://www.studiekeuze123.nl/selectie/welke-opleidingen-hebben-een-numerus-fixus




Aanmelding studie met Decentrale 
Selectie 
Voldoen aan algemene toelatingsvoorwaarden 

(niveau, profiel, vakken) én meedoen aan de 
selectieprocedure

 Selectieprocedure per opleiding en instituut 
verschillend b.v. SE-lijst, motivatiebrief, toets

Aanmelden voor 15 januari
De uitslag selectie op 15 april
Plaats accepteren óf kiezen voor andere studie
Beperkt aantal deelnamepogingen 



Aanmelding studie met Decentrale 
Selectie 

Aanmelden voor twee fixusopleidingen mag, b.v.
Fysiotherapie HAN én Mondzorgkunde HAN
Criminologie én Diergeneeskunde

Uitzonderingen: 
Fysiotherapie, Mondzorgkunde, Verloskunde (HBO)
Tandheelkunde, Geneeskunde (WO)

Wel: Mondzorgkunde Nijmegen én Fysiotherapie Nijmegen
Niet: Geneeskunde Nijmegen én Geneeskunde Groningen



Aanmelding studie met Decentrale 
Selectie. Advies: maak plan B.

Bron: Universiteit Utrecht 

https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/inschrijven/numerus-fixus


Aanmelding studie zonder 
Decentrale Selectie

Studies met aanvullende voorwaarden
• b.v. ALO (academie Lichamelijke Opvoeding), Logopedie 

zie procedure en tijdspad website instelling
• Bijzonder: PABO  Toelatingsexamens, zie info 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Studies zonder decentrale selectie of aanvullende 
voorwaarden

• b.v. Rechten, Social Studies  recht op toelating incl. profiel-
vakeis

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/


Tussenjaar, doorstromen of MBO
Tussenjaar
 www.tussenjaarkenniscentum.nl 
 www.wilweg.nl
 www.nuffic.nl

HAVO  VWO
 Aanmelden bij voorkeur voor 1 april
 Gesprek teamcoördinator, waarna mentor en 

decaan
 Motivatie leerling, aansluitend profiel, advies 

docenten, cijfers
MBO
 Aanmelden voor 1 april via website ROC 

en formulieren-> decaan

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
http://www.wilweg.nl/
http://www.nuffic.nl/


Rol van ouder(s)/verzorger(s)
 Ouders zijn zeer belangrijke raadgevers

 Meeleven en stimuleren om te reflecteren

 Het gesprek aangaan

 Kwaliteiten als uitgangspunt nemen

 Zie www.wageningenur.nl/ouders en 

www.studiekeuzekind.nl voor tips, ideeën en 

webinars

 www.ru.nl/ouders

 Brochure met tips voor ouders

http://www.wageningenur.nl/ouders
http://www.studiekeuzekind.nl/
http://www.ru.nl/ouders
https://www.wur.nl/upload_mm/3/a/5/519f9c9c-c3bd-475a-a990-0b72badb9bc3_10%20tips%20voor%20ouders%20over%20studiekeuze.pdf


Afronden LOB 5H/6V
 Minimaal 3 LOB-activiteiten 
 Deadline Portfolio: 1 april
 Advies: minimaal 2 (online) meeloopdagen/ 

proefstuderen
 Voorwaarden voor bezoek LOB activiteit onder 

schooltijd: zie volgende pagina.
 Verslaglegging via Downloads, Keuzeactiviteiten



Voorwaarden bezoek LOB-activiteit 
onder schooltijd
 LOB-activiteit op lesdagen en weekend? Dan geen akkoord afwezig tijdens 

lesdagen. 

 De leerling wordt door ouder/verzorger vooraf afwezig gemeld bij de 

receptie van school.

 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.  

 Instructies verslag maken: dominicuscollege. dedecaan.net/

Downloads/ kies 4,5,6 vwo of 4, 5 havo, of check de 

Handleiding Portfolio in Downloads. 



Waar is informatie te vinden?

 Dominicuscollege.dedecaan.net o.a. 

 Nieuws 

 Keuzegids online

 StudieKeuze Special Magazine (leerling ontvangt deze 

van decaan sept/okt)

 studiekeuze123.nl

 tkmst.nl

 duo.nl

 werk.nl

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.werk.nl/


Tips
 Bezoek open dagen, meeloopdagen, ga (online) 

proefstuderen etc.
 Twijfels? Blijf samen in gesprek. Stuur uw 

zoon/dochter tijdig door naar mentor en/of 
decaan

 Aanvragen DigiD (nodig voor aanmelden studie bij 
Studielink): uiterlijk december

 Decentrale Selectie aanmelden via Studielink 
voor 15 januari (uitslag 15 april)

 Andere studies  aanmelden via Studielink voor 1 
mei

 Aanvragen collegegeldkrediet + evt. aanvullende 
beurs bij DUO

 Plan B



Decanaat

RIC@dominicuscollege.nl

mailto:colette.ribbers@dominicuscollege.nl
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