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Open dagen Hbo en Wo 
 

 
Havo 4 en 5 
Vwo 5 en 6 

Ouders/verzorgers 
 

 

In onze eerdere nieuwsbrieven berichtten we dat -op het advies van het ministerie van 

OCW- de vervolgopleidingen geen grootschalige open dagen zouden organiseren tussen de 

herfstvakantie en de carnavalsvakantie als voorzorgsmaatregel i.v.m. covid. Aangezien het 

momenteel erg lijkt mee te vallen met de besmettingen, worden er toch weer voorzichtig  

open dagen georganiseerd. 

Het meest actuele overzicht van alle voorlichtingsactiviteiten vind je hier: 

Qompas StudieKeuze | De digitale gids voor studiekeuze en loopbaanoriëntatie 

Open dagen kalender - Studiekeuze123  

Als je begint met oriënteren op een vervolgstudie, is de eerste stap om online 

voorlichtingen te gaan volgen. Hierbij krijg je belangrijke informatie om je 

studiekeuzeproces goed te starten. Vervolgens kun je je verdiepen door deel te nemen aan 

een fysieke open dag of andere activiteiten zoals een campustour, proefstuderen etc. 

Bij veel instellingen moet je je vooraf inschrijven voor de activiteiten. In de praktijk 

blijken deze snel vol te lopen. Zorg dus dat je er snel bij bent zodra de inschrijving wordt 

geopend. 

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


 
 

Oud-leerlingenavond 
 

 
Havo 3,4 en 5 

Vwo 3, 4, 5 en 6 
Ouders/verzorgers 

 

 

Op vrijdag 9 december vindt er weer een oud-leerlingenavond plaats. Zo’n 55 ex-JRLers 

komen weer even terug op het oude nest om onze huidige leerlingen van klas 3 tot en met 

het eindexamenjaar voorlichting te geven. Ze vertellen over hun studie, het 

studiekeuzeproces, het wonen en studeren in een andere stad etc. En uiteraard is er alle 

gelegenheid om vragen te stellen. 

Je hebt inmiddels via Magistermail een uitnodiging gehad om je in te schrijven voor drie 

rondes voorlichting. Het aanbod van de avond vind je hier: Airtable - Opleidingenlijst. Om 

in te schrijven klik je hier. Een paar dagen van te voren ontvang je een mail met de 

bevestiging van je inschrijvingen. Je mag één ouder/verzorger meenemen. 

Voor leerlingen en ouders van klas 3 is er ook de mogelijkheid om in te schrijven voor een 

vragenronde m.b.t. de profielkeuze. 

 

 

Start proces profielkeuze 

 
Havo 3 
Vwo 3 

Ouders/verzorgers 
 

 
 

Komende week beginnen alle derdeklassers met de oriëntatie op hun profielkeuze. Als 

start van dit proces bekijk je in de mentorles een informatieve presentatie over de 

profielen en keuzemogelijkheden.  

De presentatie is via de site terug te kijken: Jacob-Roelandslyceum (osboxtel.nl) en zal de 

rest van het schooljaar hier beschikbaar zijn. Ook voor ouder(s)/verzorger(s) is deze 

presentatie te bekijken: Jacob-Roelandslyceum (osboxtel.nl). 

Daarna ga je starten met het programma 

Qompas: het programma dat wij gebruiken 

om de profielkeuze te begeleiden en 

uiteindelijk te maken. Je doorloopt een 

stappenplan met allerlei opdrachten en tests. 

Wat later in het stappenplan zal ook om de 

input van je ouder(s)/verzorger(s) gevraagd 

worden. 

 

Nuttig om te bekijken in Qompas is ‘Speel met je profiel’. Hier kun je precies zien uit 

welke vervolgopleidingen je kunt kiezen wanneer je een bepaald profiel/bepaald vak 

kiest. Qompas ProfielKeuze - Speel met je profiel  

https://airtable.com/shrUCkGLFZfcyLamU
https://airtable.com/shrNW9RjxR60BsRMz
https://jrl.osboxtel.nl/leerlingen/lob/profielkeuze
https://jrl.osboxtel.nl/leerlingen/lob/profielkeuze
https://profielkeuze.qompas.nl/Informatie/Speelmetjeprofiel


Op de oud-leerlingenavond is er de mogelijkheid om in te schrijven voor een vragenronde 

m.b.t. de informatie over de profielkeuze. Om in te schrijven klik je hier. Een paar dagen 

van tevoren ontvang je een mail met de bevestiging van je inschrijvingen. Je mag één 

ouder/verzorger meenemen. 

Voor de leerlingen van havo 3 organiseren we samen met Fontys op 15 december de 

‘profieloriëntatie op technologie’. Een ochtend of middag lang nemen onze leerlingen in 

groepjes deel aan technologieworkshops onder leiding van studenten van Fontys.  

In deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de voortgang en activiteiten die 

plaatsvinden m.b.t. de profielkeuze. 

 

 
Hbo oriëntatie moment 

 

 
Havo 4 

 

 

Ook dit jaar nemen wij met alle leerlingen van 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 28 februari 2023. 

De kick-off vindt online plaats op donderdag 24 november van 19.30 tot 20.30 uur.                                         

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

juiste studiekeuze en hoe het is om op het Hbo te studeren. Je krijgt ook tips om zo goed 

mogelijk je vervolgstudie te bepalen. Je hebt de gelegenheid om via de chat vragen aan de 

studenten en medewerkers te stellen. Deze voorlichting dient ook als opwarmer voor ons 

bezoek aan de Hbo’s in februari.  

De 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 1 december. Na aanmelding ontvang je direct een mail met daarin de link naar de 

voorlichting. Let op dat je een mailadres invult dat je actief gebruikt.  

De aanmelding voor de activiteiten in februari volgt op een later moment.  

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

  

https://airtable.com/shrNW9RjxR60BsRMz
https://forms.summit.nl/Avans/Avans-netwerkscholen/daa93a52-09a4-4b7d-b409-227fe2001a00/started#/Page/0


 
 

Aanmelden studies met numerus fixus 
 

 
Vwo 6 

Ouders/verzorgers 
 

 

Er is inmiddels meer bekend voor de aanmelding voor studies met een numerus fixus.  

Sommige opleidingen met een decentrale selectie vragen om het aanleveren van een cijferlijst . 

Zoals bij de opleiding geneeskunde. Door de coronacrisis zijn de afgelopen schooljaren anders 

verlopen dan normaal en zijn cijferlijsten van vwo 5 vaak anders tot stand gekomen dan normaal. 

Daarom hebben de Universiteiten van Nederland (UNL), de decanenvereniging BiOND en de VO-raad 

samen gekeken naar een oplossing. Zodat alle leerlingen die deelnemen aan de decentrale selectie 

zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen in deze uitzonderlijke situatie. Er is het volgende besloten:  

• Voor leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in 5 vwo zaten geldt het volgende: als middelbare 

schoolcijfers een rol spelen (bij de selectieprocedures van numerus fixus-opleidingen of andere 

selectieve opleidingen), dan wordt in 2023 voor het cijfermatige deel van de selectie niet de 5 vwo 

eindrapportcijfers als ijkpunt genomen, maar de behaalde cijfers van het schoolexamen (SE). Deze 

worden uitgedrukt in één gemiddeld cijfer per vak, op 1 decimaal met de stand per 12 januari in 

het examenjaar 2023. 

• Voor alle andere leerlingen geldt dat de faculteit waar zij zich aanmelden zal aangeven wat zij 

aan moeten leveren.  

Je kunt een gewaarmerkte cijferlijst met de SE-cijfers aanvragen via info@jrl.nl . Zorg dat je dit op 

tijd doet, zodat je de cijferlijst uiterlijk op 13 januari 2023 in jouw bezit hebt.  

 

 
 

Voorlichting vanuit DUO 
 

 
Havo 5 
Vwo 6 

Ouders/verzorgers 
 

 

Normaalgesproken organiseert DUO in het najaar webinars voor aankomende studenten. 

Omdat de kabinetsplannen m.b.t. de herinvoering van de basisbeurs per 1 september 2023 

de komende maanden nog kunnen wijzigen, worden de webinars en de lespakketten pas in 

het voorjaar van 2023 aangeboden. Wanneer hierover meer bekend, berichten we hier in 

onze nieuwsbrief over. 

Tot die tijd kun je terecht op duo.nl/stufi2023 voor beknopte informatie over de 

herinvoering van de basisbeurs, de tegemoetkoming en de overige kabinetsplannen. In de 

komende maanden wordt deze informatie steeds verder aangevuld. 

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. 

mailto:info@jrl.nl
https://duo.nl/particulier/stufi2023/
https://www.duo.nl/bijna18


 

Heb je interesse in een opleiding waarvoor selectie geldt? Bekijk dan het stappenplan van 

deze infographic waarin kort en bondig de procedure in beeld wordt gebracht.  

Een overzicht van opleidingen met een numerus fixus voor studiejaar 2023-2024 vind je 

hier. Let op: tot 5 december wordt deze lijst wekelijks bijgewerkt. Controleer dus na 5 

december nogmaals of je gewenste studie vermeld wordt.  

Let op dat je inschrijving voor een studie met numerus fixus voor 15 januari 2023 in 

studielink gedaan moet zijn.  

Zoals al in een eerdere nieuwsbrief vermeldt zijn er ook studies die geen numerus fixus 

hanteren, maar waarbij wel een selectie in een andere vorm plaatsvindt in de vorm van 

extra toelatingseisen. Bij bijvoorbeeld kunst- en sportopleidingen of hotelschool moet je 

laten zien dat je dat je genoeg talent of de juiste eigenschappen hebt voor de opleiding. 

Kijk hiervoor op de website van de opleiding die je wilt volgen. Voor deze opleidingen met 

extra toelatingseisen moet je je vaak eerder aanmelden. Het verschilt per opleiding, dus 

kijk op tijd op de site van de instelling. 

 

 

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. 

 

  
 

Opleidingen met selectie 
 

 
Havo 5 
Vwo 6 

Ouders/verzorgers 
 

 

Tussenjaar 

 
Havo 4 en 5 
Vwo 5 en 6 

Ouders/verzorgers 
  

https://images.prismic.io/studiekeuze123nl%2F8051f02f-2869-4abf-a624-82945d66baf0_infographic_stappenplan_selectie_2017oktober-01.jpg?auto=compress,format
https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/pdf/2023-2024


• 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                                  

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. 

 

 

Doorstroom havo - mbo 

 
Havo 3, 4 en 5 

Ouders/verzorgers 
 

 

Ligt theorie jou niet zo en ben je liever praktisch bezig? Dan kun je overwegen om na de 

havo door te stromen naar het mbo. Mbo-opleidingen zijn een stuk minder theoretisch dan 

hbo-studies. Je zit minder uren in de klas en je gaat aan de slag met andere studenten en 

in leerwerkbedrijven tijdens je stages. Of twijfel je of een hbo-opleiding niet te moeilijk is 

of wil je niet op je tenen moeten lopen. Met een mbo-opleiding heb je een goede basis 

voor een hbo-studie.  

Met een havo-diploma op zak kun je soms een mbo-opleiding sneller afronden.  

Ook goed om te weten: het is soms mogelijk om tijdens een mbo-opleiding havo-

certificaten bij te halen voor bepaalde vakken waarin je geen examen hebt gedaan. Het is 

dan nog makkelijker om door te stromen naar het hbo.  

Ook kun je na de derde klas al de overstap maken naar het mbo. Met je overgangsbewijs 

van de derde naar de vierde klas kun je drempelloos instromen op het mbo op niveau 3 of 

4.  

Op onze oud-leerlingenavond op 9 december worden er ook een aantal voorlichtingen 

gegeven door oud-JRLers die de overstap naar het mbo hebben gemaakt. 

 

 

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


Deze nieuwsbrief en andere informatie omtrent loopbaanontwikkeling – en begeleiding is 

ook terug te vinden op de site. 

Voor leerlingen: Jacob-Roelandslyceum (osboxtel.nl) 

Voor ouders: Jacob-Roelandslyceum (osboxtel.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief decanaat november 2022 

 

 
Nieuwsbrief en overige informatie lob 

 

 

Havo 3, 4 en 5 
Vwo 3, 4, 5 en 6 

Ouders/verzorgers 
 

https://jrl.osboxtel.nl/leerlingen/lob/lob_nieuwsbrief
https://jrl.osboxtel.nl/ouders/lob

