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Decanen: 

 Kristel van der Rijt – Havo 

 Vanessa Boon – Vwo 

 

 

 

Met het oog op de aanmelddeadline van 1 mei voor de eindexamenkandidaten, kun je ook 

de komende weken bij veel instellingen nog terecht voor een meeloopdag of 

proefstuderen. Voor leerlingen van Havo 4 en Vwo 5 is dit het juiste tijd om te (beginnen 

met) oriënteren op vervolgstudies.  

Wanneer je wilt zien welke studies aansluiten op je profiel en niveau biedt Qompas een 

handig overzicht. Hierbij worden ook de toelatingseisen tot de opleiding weergegeven. 

Het meest actuele overzicht van alle voorlichtingsactiviteiten vind je hier: 

Qompas StudieKeuze | De digitale gids voor studiekeuze en loopbaanoriëntatie 

Open dagen kalender - Studiekeuze123 

Een nuttige site om contact te leggen met studenten en een vraag te kunnen stellen over 

een bepaalde studie, is deze: Home - Vraag het de Student 

  

 

 
Voorlichtingsactiviteiten Hbo en Wo 

 

 

Havo 4 en 5 
Vwo 5 en 6 

Ouders/verzorgers 
 

mailto:lob@jrl.nl
https://studiekeuze.qompas.nl/studies
https://studiekeuze.qompas.nl/open-dagen
https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
https://vraaghetdestudent.nl/


 

De afgelopen weken heeft er een aantal activiteiten plaatsgevonden -binnen en buiten de 

school- waarbij onze leerlingen bezig zijn geweest met hun loopbaanontwikkeling. 

 

Oudleerlingenavond 

Met een enorm aanbod van maar liefst 90 oud-leerlingen die over hun opleiding kwamen 

vertellen, was er keuze te over voor onze huidige leerlingen. We hoorden bevlogen 

verhalen over studies, mooie ervaringen en er werden interessante vragen gesteld. Een 

avond die voor herhaling vatbaar is. 

 

Hbo oriëntatiemoment 

Met alle leerlingen van havo 4 hebben we een bezoek 

gebracht aan verschillende hogescholen in Den Bosch. We 

waren welkom bij de Fontys, BUas, Avans en de HAS. 

Leerlingen hebben op locatie voorlichtingen gekregen en 

workshops gevolgd van onder andere Pabo & Pedagogiek, 

Games, Media, Data Science, Social Work, Leefomgeving, 

Kunst & Cultuur, Defensie en Gezondheid. Het was een 

leerzame dag! 

 

Technologie challenge 

Woensdag jongsleden zijn we met de leerlingen van 

havo 4 met een natuurprofiel op bezoek geweest bij 

de Fontys in Eindhoven. We mochten daar meedoen 

aan de technologie challenge: leerlingen gingen in 

groepen aan de slag met uitdagende opdrachten op 

HBO-niveau. Ook hebben de leerlingen een 

rondleiding gekregen door het gebouw. 

 

 

  

 
 

Terugblik activiteiten 
 

 
Havo 3 t/m 5 
Vwo 3 t/m 6 

Ouders/verzorgers 
 



 

 

De leerlingen van klas 3 zijn vanaf november bezig met hun profielkeuze voor de 

bovenbouw. Ze hebben gewerkt in het programma van Qompas, er is gelegenheid geweest 

om aan diverse activiteiten m.b.t. loopbaanoriëntatie deel te nemen en er hebben 

mentorgesprekken plaatsgevonden. 

In de week van 19 tot en met 22 april maken de derdeklassers hun profielkeuze definitief 

in Qompas. Na de meivakantie gaat er een geprinte versie van het loopbaandossier, met 

hierin ook het gekozen profiel, mee naar huis ter ondertekening van ouder(s)/verzorger(s). 

Mochten er in aanloop naar de definitieve keuze nog vragen of onduidelijkheden zijn, 

neem dan gerust contact op via lob@jrl.nl . 

Als je volgend schooljaar een extra vak in zelfstudie wilt gaan doen, dan is het nodig om 

dit apart aan te vragen. Vul dit formulier digitaal en volledig in, laat je ouder(s) of 

verzorger(s) ondertekenen en stuur het vóór 22 april naar lob@jrl.nl. 

 

 

Wil je voor volgend schooljaar een wijziging van vak of profiel aanvragen, bespreek dit 

eerst goed met je mentor en maak eventueel een afspraak bij het decanaat. Daarna kun je 

je aanvraag indienen door dit formulier volledig en digitaal in te vullen en vóór 30 mei te 

mailen naar lob@jrl.nl . 

  

 

Definitieve profielkeuze 

 
Havo 3 
Vwo 3 

Ouders/verzorgers 
  

 

Aanvraag wijziging vak of profiel 

 
Havo 4  

Vwo 4 en 5 
Ouders/verzorgers 

  

mailto:lob@jrl.nl
https://jrl.osboxtel.nl/media/view/666/aanvraag+extra+vak+in+zelfstudie.pdf?
mailto:lob@jrl.nl
https://jrl.osboxtel.nl/leerlingen/lob/verzoek_aan_het_decanaat
mailto:lob@jrl.nl


 

 

Een goed tussenjaar begint met een goede voorbereiding en hoeft niet veel te kosten. 

Daarom organiseert het Tussenjaar Kenniscentrum diverse activiteiten om dit te 

ondersteunen.  

Workshop tussenjaarplan 

Wil je weten wat voor jou de beste invulling van een tussenjaar is? Wil je de kosten en 

risico’s hierbij beperken? Wil je plan om het tussenjaar te gebruiken om jouw kans op een 

fijne (studie)loopbaan te vergroten? Dan is een deelname aan de gratis online workshop 

Tussenjaarplan een goed idee.  

Beurs tussenjaar 

Op woensdag- en donderdagavond 20 en 21 april is er een 

online editie van de Tussenjaar Beurs met een aanbod van 

organisaties met activiteiten in binnen- en buitenland. Op 

donderdag 30 juni wordt de beurs fysiek georganiseerd in 

Houten. Er zullen stands, presentaties en workshops van 

meerdere organisaties aangeboden worden.  

Inschrijven voor deze activiteiten kan hier.  

 

 

Heb je interesse om je studieloopbaan voort te zetten op het Mbo, maar weet je nog niet 

goed welke studie? Op woensdag 20 april organiseert het Studentenadviespunt 013 van het 

ROC Tilburg een studiekeuzecheck. In een gratis en vrijblijvend adviesgesprek worden je 

vragen beantwoord en opties doorgesproken. Alles om je op weg te helpen naar de juiste 

keuze voor een Mbo opleiding. En wist je dat je met een overgangsbewijs naar 4 Havo ook 

al toegang hebt tot Mbo-studies? 

Inschrijven doe je hier. 

 

 

Tussenjaar 

 
Havo 4 en 5 
Vwo 5 en 6 

Ouders/verzorgers 
  

 
MBO studiekeuzecheck 

 

 
Havo 3, 4 en 5 

Ouders/verzorgers 
 

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-nemen-mogelijkheden-en-risicos/workshop-tussenjaarplan/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-nemen-mogelijkheden-en-risicos/workshop-tussenjaarplan/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-nemen-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/tussenjaarbeurs-april-2022-deelnemers/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-nemen-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/
https://forms.summit.nl/OnderwijsgroepTilburg/StudiekeuzeEvent/ced9bffb-c1fa-4d8f-bc82-747b3a57e19b/started#/Page/0


 

 

Voor leerlingen in de eindexamenklassen komt een vervolgstudie aan hogeschool of 

universiteit snel dichterbij. De komende maanden moet je al een aantal praktische zaken 

regelen, zoals studiefinanciering en een reisproduct. Zaken waarover jij en je ouders 

misschien vragen hebben. 

Daarom organiseert DUO op dinsdag 19 april het gratis webinar 'Studiefinanciering in het 

hoger onderwijs: de praktische zaken'. Dit is een vervolg op het webinar 'Studiefinanciering 

hoger onderwijs: hoe werkt het?', dat plaatsvond op 30 september. 

Op 19 mei organiseert DUO een apart webinar over studiefinanciering in het mbo. 

 

In de uitzending worden alle praktische zaken waar aankomende studenten mee te maken 

krijgen behandeld. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden voor het 

webinar kan hier.  

 

 

 

Binnenkort zijn deze nieuwsbrieven ook terug te vinden op de site: 

jrl.osboxtel.nl – leerlingen – LOB  
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Webinar studiefinanciering 

 
Havo 5 
Vwo 6 

Ouders/verzorgers 
  

 

 
Nieuwsbrief decanaat 

 

 

Havo 3 t/m 5 
Vwo 3 t/m 6 

Ouders/verzorgers 
 

https://channel.royalcast.com/duo/#!/duo/20220419_1

