Beste eindexamenleerling,
Jullie zitten natuurlijk middenin je examenperiode: SE 3 zit eraan te komen en misschien kijk je
stiekem ook al uit naar het Centraal Examen (CE). Met deze brief wil ik je eraan herinneren dat er nog
erg veel belangrijke deadlines en data op je af komen. Ook 1 mei 2019 komt in zicht; het moment dat
je aangemeld moet zijn voor een opleiding!
Uit mijn gegevens blijkt dat het nog niet iedereen is gelukt om een passende opleiding te vinden of
een keuze te maken wat je gaat doen volgend schooljaar. Als je al wel die keuze hebt gemaakt, maar
er staat nog steeds een O voor LOB, dan wil dat zeggen dat jouw keuze nog niet bekend is bij ons. Je
moet daarvoor een formulier invullen. Doe dat zo spoedig mogelijk via deze link! Een onvoldoende
betekent namelijk ook dat je niet kunt deelnemen aan het CE (zie PTA). Neem dit dus serieus!
Aanmelding voor je vervolgopleiding (vóór 1 mei!) is belangrijk omdat de opleiding jou dan niet kan
weigeren om te starten met de betreffende opleiding. Mocht het zo zijn dat na de studiekeuzecheck
blijkt dat de opleiding en jij geen goede match zijn, dan is er altijd nog de mogelijkheid om je bij een
andere opleiding in te schrijven zonder dat ze je mogen weigeren! Wanneer je je later dan 1 mei
aanmeldt, mag een opleiding jou dus wel weigeren.
Door de komende SE week wordt het moeilijk nog een open- of meeloopdag te volgen. Dat is
jammer! Er zijn opleidingen die je de mogelijkheid willen bieden om nog een dag apart mee te lopen.
Dit vraagt van jou wel initiatief, want het is geen ‘massaal’ georganiseerde dag. Je kunt wel altijd nog
contact opnemen met de betreffende opleiding met de vraag wat jullie voor elkaar kunnen
betekenen.
Mocht je nog geen keuze hebben kunnen maken of je twijfelt nog, loop dan echt eens bij mij langs. Ik
kan je waarschijnlijk niet helemaal een bepaalde kant op sturen, maar hopelijk helpt het je wel om
weer een stapje dichterbij het einddoel, namelijk een goede keuze, te komen. Ook bieden sommige
hogescholen en universiteiten nog mogelijkheden aan om je te ondersteunen bij het maken van de
keuze.
Serieus, stel dit echt niet meer uit! Laat het weten als je een keuze gemaakt hebt of kom langs als je
nog twijfelt!
Heel veel succes verder!
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