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 Vanessa Boon - Vwo 

 

 

 
 

Open dagen Hbo en Wo 
 

Havo 4 
Havo 5 
Vwo 5 
Vwo 6 

Ouders/verzorgers 
 

Vooruitlopend op de nieuwe maatregelen die naar alle waarschijnlijkheid vanavond worden 

aangekondigd, hebben sommige onderwijsinstellingen, zoals Fontys, al het besluit 

genomen om de fysieke open dagen van komend weekend niet door te laten gaan.  

Mocht je je hebben ingeschreven voor een open dag de komende tijd, houd dan goed de 

berichtgeving van de onderwijsinstelling in de gaten.  

Het meest actuele overzicht van alle voorlichtingsactiviteiten vind je hier: 

Qompas StudieKeuze | De digitale gids voor studiekeuze en loopbaanoriëntatie 

Open dagen kalender - Studiekeuze123 

  

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


 
Hbo oriëntatie moment 

 

 
Havo 4 

 

 

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: een online kick-off en een fysiek bezoek aan een van 

de deelnemende Hbo’s, gepland op 22 februari 2022 (onder voorbehoud van corona-

maatregelen). 

De kick-off vindt volgende week donderdag 2 december plaats van 19.30 tot 20.30 uur.                                         

In de online voorlichting vertellen bachelor- en AD-studenten alles over het maken van de 

juiste studiekeuze en hoe het is om op het Hbo te studeren. De leerlingen hebben de 

gelegenheid om via de chat hun vragen aan de studenten en medewerkers te stellen.  

Ervaring van afgelopen jaren leert dat het een heel informatief evenement is en een mooie 

opstap om verder na te denken over je studiekeuze. 

Via de aanmeldpagina kun je je vanaf nu individueel aanmelden voor de online voorlichting 

op 2 december. Na aanmelding ontvang je direct een mail met daarin de link naar de 

voorlichting. 

We bevelen alle leerlingen van Havo 4 van harte aan om deel te nemen. 

 

 

Ben je bijna 18 en doe je Havo of Vwo? Wist je dat je vanaf je 18e recht hebt op een 

tegemoetkoming? Misschien heb je daarnaast ook recht op een aanvullende toelage.  

Check nu alvast duo.nl/bijna18. Je leest daar alles over de tegemoetkoming en hoe je het 

aanvraagt. Ook zie je waar je recht op hebt als je gaat doorstuderen aan het mbo of hoger 

onderwijs. 

 

 

 

 
DUO: bijna 18! 

 

 
Havo 5 
Vwo 6 

 

https://forms.summit.nl/Avans/Avans-netwerkscholen/open/23ceee3a-1c44-4687-a089-370fa921ef6a
https://www.duo.nl/bijna18


 

Wanneer je je aanmeldt voor een opleiding met numerus fixus moet je voor de 

selectieprocedure een cijferlijst aanleveren. Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in       

5 vwo zaten, leveren een SE-cijferlijst in met de peildatum 15 januari 2022 (dus cijfers tot 

en met 14 januari). Deze cijferlijst bestaat uit de behaalde SE-cijfers vanaf 4 vwo t/m 14 

januari 2022 in 6 vwo, op 1 decimaal.  

De SE-cijferlijst moet een officiële uitdraai uit de cijferadministratie van de school 

betreffen. Op deze uitdraai moet het volgende staan:  

o de datum van uitdraaien (uiterlijk 14 januari 2022)  

o een schoolstempel  

o van elk vak het gemiddelde van alle vanaf 4 vwo tot dan toe behaalde SE-cijfers, op 1 

decimaal  

o de handtekening van een vertegenwoordiger van de school (decaan) 

 

 

 

Webinars studiekeuze en studeren 

 

Ouders/verzorgers 
Havo 4 
Havo 5 
Vwo 5 
Vwo 6 

 

De universiteit van Wageningen biedt een reeks webinars aan die interessant zijn voor 

ouders van studiekiezers. 

Elk webinar heeft een eigen thema en studenten delen hun persoonlijke ervaringen. Het 

gaat hierbij niet om een bepaalde opleiding of opleidingsinstituut maar breed over het 

hoger onderwijs. De webinars zijn gericht op ouders maar natuurlijk zijn leerlingen ook van 

harte welkom. 

14 december 2021 Studeren als je (extra) ondersteuning nodig hebt Aanmelden 

12 januari 2022   Twijfelen aan je studiekeuze   Aanmelden 

16 februari 2022   Doorstromen van hbo naar de universiteit  Aanmelden 

16 maart 2022  Alles over geldzaken     Aanmelden  

Het eerstvolgende webinar gaat over ondersteuning zoeken en krijgen op een hbo of 

universiteit. Haast elke student heeft dit wel een keer nodig tijdens zijn studie. Als hij zijn 

vakkenpakket wat meer ‘op maat’ wil maken, als het heel goed gaat en hij zijn studie wil 

verzwaren of verbreden of als het niet zo goed gaat en hij hulp nodig heeft. 

Eerstejaars studenten vinden het lastig naar de ‘hulptroepen’ te gaan. Ze zijn eigenlijk 

gewend aan de situatie zoals in het middelbaar onderwijs dat er een vast programma 

wordt aangeboden.  

Tijdens het webinar vertellen studenten en een oudervoorlichter welke mogelijkheden er 

zijn op een hogeschool en universiteit. En hoe je kunt beoordelen waar je de beste 

begeleiding kunt krijgen. 

  

 
Aanleveren cijfers voor decentrale selectie opleidingen  

met numerus fixus 
 

 
Vwo 6 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fwur%2F20211214_1%2F&data=04%7C01%7Ce.vandenbogaart%40hethooghuis.nl%7C2bb85c0b4fc44ab0f47308d9ae9f76a2%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637732822175907518%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dZvwrcNVHFgEbkr9k9Gd235cBHTMU7hcVEUk4JY20Vs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fwur%2F20220112_1%2F&data=04%7C01%7Ce.vandenbogaart%40hethooghuis.nl%7C2bb85c0b4fc44ab0f47308d9ae9f76a2%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637732822175917477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tRser2QEcYfZ6i%2F2qBOsA1lIdv0NcxqR5NvegioPO3Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fwur%2F20220216_1%2F&data=04%7C01%7Ce.vandenbogaart%40hethooghuis.nl%7C2bb85c0b4fc44ab0f47308d9ae9f76a2%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637732822175927430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=paPx0oOGERgEoX7Y8n2cqUKlmG0pa%2Bq0RiPWe%2BF%2F4TM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fwur%2F20220316_1%2F&data=04%7C01%7Ce.vandenbogaart%40hethooghuis.nl%7C2bb85c0b4fc44ab0f47308d9ae9f76a2%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637732822175937388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Eku%2BTUiSAfjwISsScPz6NT3e8pEBU3ZJPRZPmNmm9mQ%3D&reserved=0


 

Met enige regelmaat krijgen we vragen van leerlingen over een tussenjaar. 

De redenen om te kiezen voor een tussenjaar zijn heel divers: van ‘even een jaartje iets 

anders’, je horizon willen verbreden, sparen voor je vervolgstudie tot het goed willen 

kunnen voorbereiden op de selectieprocedure van een vervolgstudie met numerus fixus. 

In ieder geval is het belangrijk om een goed plan te maken van hoe je je tussenjaar wilt 

gaan invullen. Er zijn legio mogelijkheden: 

• Werken, betaald of vrijwillig: je kunt hiermee sparen voor je vervolgstudie, voor 

een reis of cursus later in je tussenjaar of werkervaring opdoen die aansluit op je 

vervolgstudie. Je kunt gaan werken in Nederland of ervaring opdoen in het 

buitenland. 

 

• Reizen: om jezelf te leren kennen, je horizon te verbreden, even ‘uit je normale 

leven te stappen’, zelfstandig te worden. Je kunt het reizen natuurlijk combineren 

werken -al dan niet vrijwillig en al dan niet in het buitenland- , het volgen van een 

cursus of het volgen van een programma op een buitenlandse onderwijsinstelling. 

 

• Cursus volgen: leer een extra taal, ga aan de slag met een creatief project of 

behaal een certificaat voor een vak of vakken die nuttig of nodig zijn voor je 

vervolgstudie. Of wat denk je van het volgen van een speciaal programma voor 

jonge ondernemers? 

 

• Oriënteren op de toekomst: er zijn diverse aanbieders van programma’s op het 

gebied van persoonlijke ontwikkeling, waarbij je werkt aan de vragen: waar sta ik 

voor, wat kan ik, waar ben ik op mijn plek, hoe bereik ik mijn doel en wie kan mij 

helpen. 

Een aantal informatieve sites die je op weg kunnen helpen bij het oriënteren op een 

tussenjaar zijn: 

Tussenjaar: onafhankelijke informatie - TussenjaarKenniscentrum                                 

(met op woensdagavond 5 en dinsdagavond 11 januari 2022 een online TussenjaarBeurs) 

Tussenjaar nemen: wat moet ik regelen? | Rijksoverheid.nl 

Tussenjaar | WilWeg 

Een goede voorbereiding draagt bij aan een succesvol tussenjaar. Maak gerust een afspraak 

bij ons als decanen om je wensen, plannen en/of de mogelijkheden door te spreken. 

 

Nieuwsbrief decanaat november 2021  

 

Tussenjaar 

Havo 4 
Havo 5 
Vwo 5 
Vwo 6 

Ouders/verzorgers 
  

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levensgebeurtenissen/vraag-en-antwoord/tussenjaar-nemen-wat-moet-ik-regelen?utm_source=Google&utm_medium=ads&utm_campaign=Tussenjaar%20nemen&utm_content=persoonlijk%20overzicht&gclid=EAIaIQobChMI5oS2neaz9AIVCbd3Ch1twQXGEAAYAyAAEgJj_fD_BwE
https://www.wilweg.nl/tussenjaar

