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Het maken van een goede profiel- en studiekeuze is een grote stap in je schoolloopbaan. 

Hier gaat een heel proces aan vooraf. Op school werken we daarom met de methode 

Qompas en zelf ga je aan de slag om informatie te verkrijgen door bijvoorbeeld (online) 

open dagen te bezoeken.  

Het is zeker ook nuttig om van studenten zelf te horen hoe zijn hun studie ervaren. 

Daarom organiseren wij weer een oud-leerlingenavond! Deze vindt plaats op vrijdagavond 

25 maart. 

Oud-JRL’ers komen terug naar onze school om te vertellen over hun studie: hoe was de 

overstap naar de vervolgstudie, wat houdt de studie in, welke vakken worden aangeboden, 

wat is het beroepsperspectief, hoe is het om in die stad te studeren? 

We hebben die avond een groot aanbod van uiteenlopende studies. In drie rondes kun je 

presentaties bijwonen en is er gelegenheid om je vragen te stellen. 

Je hebt inmiddels een uitnodiging ontvangen om samen met één ouder/verzorger aan deze 

avond deel te nemen.  

 

 
 

Oud-leerlingenavond 
 

 
Havo 3 t/m 5 

Vwo 3 t/m 6 
Ouders/verzorgers 
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Met ingang van volgend schooljaar komt het vak informatica te vervallen in Havo 4 en Vwo 

4. In plaats hiervan wordt het vak maatschappijwetenschappen aangeboden. Dit nieuwe 

vak wordt alleen aangeboden in het vrije deel van de profielen Cultuur en Maatschappij 

(C&M) en Economie en Maatschappij (E&M).  

In onderstaande video wordt uitgelegd wat het vak maatschappijwetenschappen inhoudt.   

Voor vragen over het vak kun je contact opnemen met meneer Van Kordelaar: 

s.kordelaar@jrl.nl  

Voor vragen over het vakkenaanbod, kun je contact opnemen met je mentor of de 

decanen. 

  

 

Wijziging aanbod CM en EM  

 

Havo 3 
Vwo 3 

Ouders/verzorgers 
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Onze leerlingen in de derde klas werken al een tijdje in het programma Qompas met 

opdrachten, tests en vragenlijsten die voorbereiden op het maken van een goede 

profielkeuze. In de laatste week van februari maak je een voorlopige profielkeuze.  

Het is interessant om te weten wat 

anderen van jouw voorlopige keuze 

vinden. Daarom nodig je mensen uit om 

feedback op je voorlopige profielkeuze te 

geven. Denk hierbij aan mensen die jou 

goed kennen en je serieuze 

feedback kunnen geven. 

In maart/april voer je een gesprek over 

de profielkeuze met je mentor en 

eventueel de decaan. In week van 18 t/m 

22 april wordt dan de definitieve 

profielkeuze gemaakt.  

Aan de hand van het loopbaandossier uit 

Qompas is het goed om ook thuis het 

gesprek aan te gaan over je profielkeuze. 

 

 

Afgelopen donderdag konden we -eindelijk- weer het programma profieloriëntatie op 

technologie aanbieden. Helaas niet op locatie bij Fontys, maar gelukkig kwamen studenten 

van Fontys deze keer naar ons toe.  

Het werd georganiseerd vanuit de instituten toegepaste natuurwetenschappen, engineering 

en bedrijfsmanagement en educatie en techniek. 

De leerlingen van 3 havo hebben door middel van een gevarieerd en actief programma 

kennis gemaakt met techniek en technologie. Het was een leerzame dag! 

  

 

Profielkeuze 

 
Havo 3 

Vwo 3 
Ouders/verzorgers 

  

 

Profieloriëntatie op technologie 
 

 

Havo 3 
Ouders/verzorgers 

 



 

 

 

Ook dit jaar nemen wij met Havo 4 deel aan het Hbo oriëntatie moment (HOM) dat ons 

wordt aangeboden door een samenwerking van Avans, Fontys, BUAS, HAS en Defensie.  

Het HOM bestaat uit twee momenten: de online kick-off, die begin december plaats vond 

en een fysiek bezoek aan een van de deelnemende Hbo’s. Op dinsdagochtend 29 maart 

zullen we aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch verschillende programma’s bijwonen 

waardoor je een (beter) beeld krijgt wat studeren op het Hbo inhoudt. 

 

 

Op woensdagmiddag 6 april nemen de NG en NT leerlingen van havo 4 deel aan de 

technologie challenge van Fontys.  

Bij de Technologie Challenge gaan we actief aan de slag met een technologische uitdaging. 

Tegelijkertijd maak je kennis met verschillende hbo-werkvormen en beroepsaspecten uit 

het technologiedomein.  

De challenge wordt begeleid door studenten van Fontys en er zijn ook docenten aanwezig 

waar de leerlingen vragen aan kunnen stellen.  

We hopen op een leuke en leerzame middag.  

 

  

 
Hbo oriëntatie moment 

 

 
Havo 4 

 

Technologie challenge  
 

 

Havo 4 met  
NG en NT 

 



 

Ook in de tweede helft van het schooljaar zetten hogescholen en universiteiten hun deuren 

open en gelukkig mogen zij bezoekers weer fysiek ontvangen. Zit je in het examenjaar en 

twijfel je nog, dan is dit het moment om een kijkje te gaan nemen. Ook is dit het juiste 

moment voor de leerlingen van Havo 4 en Vwo 5 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 

 

 

 

Welke stappen moet je nemen wanneer je je aanmeldt voor een opleiding? Wij zetten het 

hier op een rij. 

 

Aanvraag DigiD  

Om je aan te melden voor een opleiding heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en 

activeren van een DigiD kan tot 5 werkdagen duren. Vraag hem daarom ruim op tijd aan. 

 

Aanmelding via Studielink 

Je meldt je voor een opleiding aan via Studielink. Jouw gegevens worden automatisch 

verzonden naar de hogeschool of universiteit en naar DUO. Studielink heeft een 

aantal handige stappenplannen waarin wordt uitgelegd hoe je een account aanmaakt 

binnen Studielink en hoe je je vervolgens aanmeldt voor een opleiding. 

 

 

 

Open dagen Hbo en Wo 
 

 

Havo 4 en 5 

Vwo 5 en 6 
Ouders/verzorgers 

 

 

Aanmelden studie 

 
Havo 5 

Vwo 6 
Ouders/verzorgers 
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Aanmelddeadline 

De deadline om aan te melden voor bacheloropleidingen en associate degrees is 1 mei. 

Meld je je pas ná 1 mei voor het eerst aan bij een opleiding in het hoger onderwijs? Dan 

mag een onderwijsinstelling ervoor kiezen om je niet meer toe te laten of extra 

voorwaarden te stellen aan je aanmelding, zoals een positieve uitslag bij 

de studiekeuzecheck. 

Let op: Er zijn opleidingen die geen numerus fixus hebben, maar wel een andere vorm van 

selectie. Denk hierbij aan kunstopleidingen of university colleges. Voor deze opleidingen 

moet je je vaak al voor 1 mei aanmelden. Check daarom altijd bij de onderwijsinstelling 

wat de aanmeldprocedure en deadline is. Lees meer over de verschillende vormen van 

selectie. 

 

Maximum aanmeldingen 

Je mag je per studiejaar voor maximaal 4 opleidingen tegelijkertijd aanmelden in 

Studielink. Maximaal 2 opleidingen hiervan mogen een numerus fixus hebben. Wanneer je 

een verzoek tot inschrijving annuleert, komt deze plek vrij voor een nieuwe aanmelding. 

Uiterlijk 31 augustus maak je je definitieve keuze en annuleer je de andere aanmeldingen 

in Studielink. 

 

Aanvraag studiefinanciering 

De meeste studenten hebben recht op studiefinanciering. Waar je recht op hebt, is van 

een aantal factoren afhankelijk, zoals de opleiding die je volgt, waar je woont en je 

leeftijd. Studiefinanciering vraag je aan bij DUO. 

 

Studiekeuzecheck 

Nadat je je in Studielink hebt aangemeld voor een opleiding, nodigt de onderwijsinstelling 

je uit voor een studiekeuzecheck. Dit wordt ook wel matching genoemd. Je kijkt hiermee 

of de opleiding wel echt bij je past. 

De studiekeuzecheck heeft verschillende vormen. Soms is het een toets, bij een andere 

opleiding vul je een digitale vragenlijst in of heb je een persoonlijk gesprek. Wanneer je je 

voor 1 mei hebt aangemeld, heb je recht op een studiekeuzecheck. Maar de opleiding kan 

deelname aan de studiekeuzecheck ook verplicht stellen.  

Na de check geeft de opleiding een advies. Dit is niet bindend. Ook bij een negatief advies 

mag je dus aan de opleiding beginnen. Maar het is dan wel verstandig om na te denken of 

de opleiding echt bij je past. 

Opleidingen met een selectie bieden geen studiekeuzecheck aan. De selectieprocedure 

vervangt de studiekeuzecheck. 

 

Verandering van studiekeuze 

Kom je er na 1 mei achter dat de opleiding toch niet bij je past, bijvoorbeeld na de 

studiekeuzecheck? Dan kun je nog tot 31 augustus je aanmelding wijzigen. Wel kan de 

opleiding deelname aan de studiekeuzecheck verplicht stellen om aan de opleiding te 

mogen beginnen. Dit is kort voor de deadline niet meer altijd mogelijk. Wacht daarom niet 

te lang met het maken van je definitieve keuze. 
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