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Nieuws

Decanaat Dominicus College

Zie a.u.b. Nieuws op
dominicuscollege.dedecaan.net. voor alle
nieuws dat binnenkomt op ons decanaat.
Denk aan info van opleidingsinstituten en
organisaties over studiekeuze, studeren,
buitenland, enzovoort.
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Decanaat
Het decanaat van Dominicus College probeert
leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en
medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden
op gebied van profielkeuze,
Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB),
zoals bij vragen over vervolgmogelijkheden na
havo/vwo, studeren in het buitenland,
werkgelegenheid, het nemen van een
tussenjaar, en meer LOB-gerichte zaken.
Decanen Dominicus College:
Colette Ribbers : RIC@dominicuscollege.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
Jeroen Pouwels Monnikskap:
POJ@dominicuscollege.nl

Keuzemethode
dominicuscollege.dedecaan.net
Op het Dominicus College wordt gewerkt met
Dominiuscollege.dedecaan.net vanaf leerjaar
3. Dedecaan.net met informatie over o.a.
open dagen, meeloopdagen, toelatingseisen
vervolgstudies, diverse handige Downloads,
de Keuzegids Online (o.a. om studies te
kunnen vergelijken) en fora om vragen te
kunnen stellen, testmogelijkheden en
toelatingseisen.
Meld u zich als ouder/verzorger a.u.b. aan:
Dominicuscollege.DeDecaan.net. Bij eerste
gebruik: eerst registreren waarna inloggen.

Profielkeuze 3H/3A/3G
Leerlingen van klas 3 (regulier) zijn nu bezig
met de keuzelessen via Keuzeweb in
dominicuscollege.dedecaan.net. o.l.v. de
mentor. Zij bereiden zich daarmee voor op
hun profielkeuze. In november is het
Profielkeuzeproject (zie jaarplanner) onder
begeleiding van het decanaat. Daarin wordt
ook een voorlopige profielkeuze gemaakt.
De definitieve profielkeuze moet uiterlijk 1
april in Zermelo zijn ingevoerd. Hiervan moet
een print, ondertekend door
ouder(s)/verzorger(s), worden ingeleverd bij
de receptie van school.
Leerlingen uit de derde klas Monnikskap
doorlopen hun eigen programma binnen
dominicuscollege.dedecaan.net.

Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding
(LOB) bovenbouw + LOBactiviteiten + eisen PTA LOB
LOB is opgenomen in het PTA en daarmee een
verplicht onderdeel dat voldoende moet
worden afgesloten elk leerjaar.
Bovenbouwleerlingen werken in
dominiuscollege.dedecaan.net. en bouwen
verder aan hun portfolio. Zij ondernemen zelf
LOB-activiteiten daarvoor door o.a. te gaan
oriënteren (b.v. open dagen bezoeken,
interview beroepsbeoefenaar, enz.),
verdiepen (b.v. deelnemen aan
meeloopdagen, proefstuderen, enz.) en
uiteindelijk tot een besluit te komen over een
vervolgkeuze.
Leerlingen 4H/4V regulier hebben het LOBproject in september gehad. De afgeronde en
opgeslagen opdracht daarvan telt mee als
LOB-activiteit.
Leerlingen uit 4H die niet meer mogen
doubleren, worden door de mentor
gedurende het schooljaar doorverwezen naar
het decanaat. Er wordt dan een traject
opgestart waarin de leerling zich oriënteert op
studierichtingen in MBO. De deadline voor
aanmelding bij het MBO is 1 april.
Wenst een leerling uit 5H door te stromen
naar 5V, laat uw zoon/dochter dan in gesprek
gaan met de decaan, en vervolgens met de
teamcoördinator vwo, mevrouw Elgershuizen.
In 5V vindt een LOB-project plaats gericht op
vervolgkeuze tijdens de eerste
activiteitendagen. De opdracht hiervan telt
mee als LOB-activiteit. Daarnaast onderneemt
de 5V-leerling ook zelfstandig LOBactiviteiten. LOB is opgenomen in het PTA en
daarmee een verplicht onderdeel dat
voldoende moet worden afgesloten
In 5H en 6V vinden doorlopend
studiekeuzegesprekken plaats. Leerlingen zijn
opgeroepen zich daarvoor te melden bij
decanaat. Zij ondernemen daarnaast
zelfstandig LOB activiteiten. LOB is

opgenomen in het PTA en daarmee een
verplicht onderdeel dat voldoende moet
worden afgesloten
Leerlingen van de Monnikskap volgen hun
eigen LOB-traject in overleg met de mentor en
begeleider.

Deadline LOB PTA Portfolio
bovenbouw (regulier):
De deadline portfolio LOB 5H/6V is 1 april. Er
moeten dan minimaal 3 LOB-activiteiten zijn
ondernomen incl. verslaglegging in
dominicuscollege.dedecaan.net.
De deadline Portfolio LOB 4H/4V/5V is 15 mei.
Er moeten dan voor 4H en 5V minimaal 4 LOBactiviteiten zijn ondernomen incl.
verslaglegging. Voor 4V geldt minimaal 4 LOBactiviteiten incl. verslaglegging in
dominicuscollege.dedecaan.net.
Voor leerlingen Monnikskap geldt een
individueel traject, i.s.m. mentor en
begeleider.

Vrij vragen voor open dagen,
meeloopdagen, proefstuderen, enz.
voor bovenbouwleerlingen:
Voorwaarden voor ondernemen LOBactiviteiten onder schooltijd:
* Vindt een buitenschoolse LOB-activiteit
plaats op een schooldag, dan moet de leerling
door ouder/verzorger vooraf afwezig gemeld
worden bij de receptie van school.
* Wanneer een LOB-activiteit zowel op een
doordeweekse dag als in het weekend wordt
aangeboden, wordt de leerling geacht in het
weekend te gaan.
* 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, of check de Handleiding Portfolio in
Downloads.

Beroepenavond 4H/5V
Op donderdagavond 9 december vindt de
Beroepenavond plaats voor 4H en 5V
(verzoek: max. 1 ouder/verzorger) op
Kandinsky Maldenburchtstraat. Vier rondes
waarin wordt voorgelicht door diverse
beroepsbeoefenaars. Meer informatie
hierover volgt via de Nieuwslink. Leerlingen
ontvangen nadere informatie per mail.

VHON (Voorlichtingsavond Hoger
Onderwijs Nijmegen)
Op donderdagavond 27 januari vindt de VHON
plaats voor 4H en 5V in gebouwen van de HAN
Nijmegen. Vijf rondes waarin wordt
voorgelicht over studies HBO en WO, door
docenten en studenten van uiteenlopende
hogescholen en universiteiten uit de regio plus
unieke studies uit het land. Meer informatie
hierover volgt via de Nieuwslink. Leerlingen
ontvangen de informatie per mail. Verzoek
deze avond max. 1 ouder mee te nemen
wegens hoge bezoekersaantallen.

Online voorlichting
Fysieke open dagen en meeloopdagen gaan in
verband met de coronamaatregelen helaas
nog niet allemaal door. Voor open dagen HBO
en WO Open dagen kalender - Studiekeuze123
Studenten die hulp aanbieden voor
studiekeuze ondersteuning.
https://www.vraaghetdestudent.nl
https://kiezeninquarantaine.nl

https://www.rug.nl/maileenstudent

Deadlines aanmelden
vervolgstudies
-15 jan.: deadline aanmelding HBO/WOstudies met decentrale selectie (via
Studielink.nl)
-1 mei: deadline aanmelding HBO/WO-studies
zonder decentrale selectie(via Studielink.nl).
-1 april: Deadline aanmelding MBO. Informeer
de decaan: deze zorgt voor toevoeging in
Intergrip (aanmeldomgeving MBO).
-Uitslagdatum selectiestudie HBO/WO:
15 april

Aanmelden HBO/WO: Studielink.nl
Aanmelden voor een studie HBO of
universiteit moet gebeuren bij Studielink
www.studielink.nl. Daarvoor is een DigiD
nodig.
Aanvragen DigiD duurt ongeveer 5 werkdagen.
Meer informatie: https://www.digid.nl

Decentrale selectie (numerus fixus)

Selectie vindt plaats bij 3 groepen opleidingen:
• Opleidingen HBO en WO met een
vastgesteld aantal plaatsen (numerus fixus)
Sommige opleidingen stellen van tevoren vast
hoeveel studenten zij kunnen toelaten
(fixusopleiding). Melden zich toch teveel
studenten aan, dan worden deze geselecteerd
aan de poort.
• Kleine en intensieve opleidingen HBO WO
Sommige opleidingen selecteren aan de poort
vanwege hun bijzondere onderwijsvorm, zoals
de University Colleges.
• Opleidingen HBO WO met aanvullende
eisen Voor sommige opleidingen zijn
bijzondere vaardigheden, kennis of aanleg

nodig, zoals kunstopleidingen. Daarvoor
gelden aanvullende eisen.
Meer info: Decentrale selectie Studiekeuze123
Handig stappenplan met deadlines numerus
fixus vind je hier: Stappenplan numerus fixus Studiekeuze123 .

Uitslag selectie HBO + WO
De hogescholen en universiteiten laten op 15
april weten wat de uitslag is van de selectie.
De leerling krijgt via Studielink bericht of
zijn/haar rangnummer valt binnen of buiten
de capaciteit van de opleiding. Wanneer hij/zij
een plaats aangeboden krijgt dan is het
belangrijk om deze zo snel mogelijk te
accepteren. Dat moet binnen 2 weken
anders gaat de plaats naar de volgende. Is uw
zoon/dochter toegelaten bij zijn/haar tweede
keuze maar niet bij je eerste keuze? Accepteer
dan altijd de plaats. Er wordt namelijk nog nageplaatst. Hou samen de mail en spam goed in
de gaten. Afmelden mag nog tot eind juli voor
een opleiding.
Meer informatie over uitslag selectie studies
De uitslag van de selectie - Studiekeuze123

Studiekeuzecheck
Wanneer een leerling zich heeft aangemeld
voor het HBO/WO vóór 1 mei, volgt altijd een
verplichte studiekeuzecheck. Deelname is
voorwaarde om te mogen starten bij de
studie. De studiekeuzecheck kan bijvoorbeeld
een vragenlijst zijn, een gesprek, verplicht
meelopen, in gesprek met een student van de
opleiding etc. Hoe dit is geregeld verschilt per
opleiding en hogeschool/universiteit. Op de
website van de studie bij Aanmelden is meer
informatie te vinden over de
studiekeuzecheck. Veel van de

studiekeuzechecks wordt online geregeld: zie
website studie.

Rechten en plichten aanmelding
• Informatie over rechten en plichten rond
aanmelden en wijzigen Rechten en plichten
rond aanmelden - Studiekeuze123
• Voor verdere info: zie o.a.:
https://duo.nl/particulier/inschrijven-bijschool-of-universiteit.jsp + website
Hogeschool of universiteit
•

Studiekeuze en toelating | Hoger
onderwijs | Rijksoverheid.nl

Studiefinanciering
Deze is aan te vragen bij www.DUO.nl, advies:
uiterlijk 3 maanden voor start van de opleiding
studiefinanciering aanvragen.
Praktische zaken bij studiefinanciering Studiekeuzekind (wur.nl)

Tegemoetkoming scholieren
Onder bepaalde voorwaarden is er de
mogelijkheid om een tegemoetkoming in de
schoolkosten te ontvangen. Vanaf 18 jaar
ontvangt u geen kinderbijslag meer.
Gedurende het lopende schooljaar is dit aan
te vragen via Tegemoetkoming scholieren:
Aanvragen - DUO

Tussenjaar
Sommige leerlingen willen na dit jaar een
tussenjaar plannen. Een tussenjaar kan er
mogelijk voor zorgen dat een leerling na dat
jaar een bewustere studiekeuze kan maken. Er
is veel informatie beschikbaar over een
tussenjaar. Zie Tussenjaar Archieven Studiekeuzekind (wur.nl)

Tussenjaar kenniscentrum: Tussenjaar:
onafhankelijke informatie TussenjaarKenniscentrum

Arbeidsmarkt
Op de website Werk is informatie te vinden
over kansrijke beroepen MBO, HBO en WO,
regio in beeld en meer.
Arbeidsmarktinformatie (werk.nl)
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Diverse aanbevolen websites:
•
•

DominicusCollege.DeDecaan.net
Studiekeuze123.nl: landelijk overzicht:

https://www.studiekeuze123.nl/opendagen?q=Online%20Open%20Dagen
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Welke opleiding past bij mij? Studiekeuze
maken? Ontdek Studiekeuzelab
Hogeschool (HS) HAN:
https://www.han.nl/evenementen/opendag/
HS Avans: Online Open dagen van hboopleidingen | Avans Hogeschool
HS Fontys: https://fontys.nl/Open-dagenbij-Fontys.htm
Radboud Universiteit:
http://www.ru.nl/studievoorlichting
Wageningen University: Bachelor Open
Dag - WUR
Technische universiteit Eindhoven
Bachelor open days (tue.nl)
HBO Associate Degree (AD): een apart
kort HBO-traject, veelal 2 jaar, sterk
gericht op de arbeidsmarkt, en
praktijkgericht. Theorie en praktijk wordt
meteen toegepast in het werkveld. Deze
opleiding is geplaatst tussen MBO en HBO.
Alleen toegankelijk voor havisten. Meer
weten? Zie: Associate degrees - alle 166
associate degrees van de Nederlandse
hogescholen (alle associatedegrees.nl)
Blog voor ouders over studiekeuze en
kind, door Hermien Miltenburg van de
Wageningen Universiteit. Zij post
regelmatig blogs over studiekeuze,
studeren, tussenjaar en meer. Zie:

•

•

•

Studiekeuzekind - Blog over studiekeuze
en succesvol studeren en de rol van
ouders hierbij. (wur.nl)
Kennismaken met de beroepen in het
ziekenhuis? Leerlingen kunnen zich dan
aanmelden voor de Radboud college tour.
Zie: Scholieren - Radboudumc.
Tussenjaar: weet uw zoon/dochter niet
wat te gaan studeren, of overweegt hij/zij
een tussenjaar? Kijk dan samen eens bij
het tussenjaarkenniscentrum: ervaringen,
workshops, beurzen en de effecten van
een tussenjaar. Voor meer info:
Tussenjaar: onafhankelijke informatie TussenjaarKenniscentrum:
Werken in de zorg, welzijn of sport? Op
zoek naar opleiding of beroep in de zorg,
welzijn of sport MBO/HBO of WO? Kijk op
youchooz: Home | YouChooz
MBO: meer weten over MBOopleidingen/beroepen? Kijk dan eens op:
Home - KiesMBO , of op Mbo-opleidingen
van ROC Nijmegen - Enter the school of
life (roc-nijmegen.nl),
of Mbo-opleidingen niveau 2, 3 en 4 - Rijn
IJssel.
DUO: Geld voor school en studie – DUO

Belangrijke data LOB 2e helft 20212022 (zie ook jaarplanner school)
Datum

LOB

Voor wie:

Activiteitenweek
november

Project LOB
Portfolio 5V
Telt mee als LOB
activiteit
Profielkeuze
Ouderavond
(Info volgt t.z.t)
Profielkeuzeproject

5V regulier

25 nov.
2+6+9nov.
9/12

15 jan.

Beroepenavond
(info volgt t.z.t.)
Telt mee als LOB
activiteit
Deadline
aanmelden studies
met decentrale

Ouders
leerlingen klas
3.
3H, 3A, 3G
regulier
4H + 5V
Kandkisnky
5H/6V

27 jan.

1 april
1 april
15 april
15/5

selectie: via
Studielink.nl
Voorlichtingsavond
Hoger Onderwijs
Nijmegen (VHON)
(info volgt t.z.t.).
Telt mee als LOB
activiteit
Deadline
profielkeuze.
Deadline Portfolio
LOB
Deadline
aanmelden studies
zonder selectie
Deadline Portfolio
LOB

4H + 5V. in
gebouwen
HAN N’ gen

3H, 3A, 3G
regulier
5, 6V Regulier
5H/6V
4H, 4V, 5V
Regulier

