


Wat gaan we dit jaar doen?

Werken aan de toekomst met LOB

Opties na HAVO:

- HBO

- MBO

- VWO

- Jaartje iets anders: Gap Year/Studiejaar/Buitenland? …



Jaartje iets anders?

 Buitenland? Buitenlandbeurs in Utrecht op    
22 en 23 november

 Tussenjaar? tussenjaarkenniscentrum.nl



Alleen uitzoeken?

Nee, samen met: 

• Ouders 

• Vrienden 

• Mentor 

• Decaan 



Methode Qompas
- In 4e en 5e leerjaar vervolg op profielkeuze-programma 

Qompas, als onderdeel van LOB (= LoopbaanOriëntatie en 
Begeleiding) 

- Bijhouden van open-, meeloop-, en proefstudeerdagen

- Stappen doorlopen om tot keuze te komen



Fases in keuzeproces

1. Oriënteren

2. Verkennen

3. Verdiepen

4. Beslissen



Oriënteren 
Doel:

Globaal beeld krijgen van de mogelijkheden 

die je hebt op basis van eigen talenten en wensen

Activiteiten:   

- Info verzamelen, lezen, vergelijken

- Praten met studievoorlichters                            

- Etc.

- Op basis van: Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?

- Start met aanmaken van LOB-cv

https://youtu.be/IaTUC1UGmkk


Open dagen

Hogeschool Utrecht: 5 oktober 2019
Hogeschool In Holland: 30 oktober 2019
Hogeschool Rotterdam: 2 november 2019
Christelijke Hogeschool Ede: 2 november 2019
Fontys: 9 november 2019
Avans: 9 november 2019



Verkennen 
Doel:

Weten welke opleidingen horen tot het interessegebied en 
capaciteiten

Activiteiten:

- Open dagen bezoeken  

- Praten met studenten en docenten

- Informeren naar inrichting studie en kritische vragen stellen!

- Informeren naar beroepsperspectieven

- Etc. 



Verdiepen 
Doel:

Verwachtingen toetsen aan de realiteit. 
Is dit het echt?  Kan ik dit ook?

Activiteiten:

- Meeloopdagen

- Proefstuderen

- Bezoeken van beroepsbeoefenaar

- Kennismakingsprogramma’s Universiteiten

- Alternatief onderzoeken

- Etc.



Knoop doorhakken  
Doel: (H5)

Komen tot een afronding van het keuzeproces

Activiteiten:

- Gesprek (evt.) met (externe) studieadviseur /decaan

- Zet alles nog eens op een rijtje

- Nog een keer meelopen

- Aanmelden (kan pas in de examenklas, vanaf oktober)



Nog twee jaar de tijd?

NEE! 



Tijdpad
Voorexamenklas:

• Oriënteren, Verkennen en deel Verdiepen

(Voortzetting Qompas, LOB-cv opzetten en bijhouden) en

Ga de deur uit om te onderzoeken!

Examenklas:

• Afronding LOB (de knoop doorhakken)

• Aanvragen DigiD

• Inschrijven vervolgonderwijs via Studielink



Belangrijke data

Dinsdag 5 november 2019 :  
Studeren en geld 

(door Rabobank Jongerenraad)

Donderdag 6 februari 2020 :  
Studiekeuze Informatieavond





Bereikbaarheid decaan

- Werkdagen

- Per mail: r.jacobs@dewillem.nl

Vergeet niet op tijd afwezigheid door te geven! 

mailto:r.jacobs@dewillem.nl


Dank voor uw aandacht!


