
 

 

 
 

 
Betreft: Het LOB-programma in 5 havo 
 
 
Beste leerling, 

 

Dit schooljaar ga je eindexamen doen en in de loop van het schooljaar zal je een belangrijke knoop 

moeten doorhakken. Ga je studeren in het hbo? Welke opleiding kies je dan? Of maak je de 

overstap naar 5 vwo? Of kies je voor een tussenjaar? En zo ja, hoe ga je dat jaar dan concreet 

invullen?  

  

In 4 havo heb je gewerkt aan de opdrachten van AMN Loopbaanleren en in maart 2021 heb je de 

Voorlichtingsavonden hoger onderwijs online kunnen bijwonen. Tijdens deze avonden heb je 

kennis kunnen maken met één of meerdere opleidingen in het hoger onderwijs.  

 

Voordat je verder gaat met AMN Loopbaanleren is het eerst belangrijk om vast te stellen waar 

precies je in het keuzetraject staat. Wil je gaan studeren, maar twijfel je bijvoorbeeld tussen twee 

opleidingen? Dan is het belangrijk dat je naar één of meerdere Open Dagen en Meeloopdagen 

gaat. Weet je nog niet wat je wilt gaan doen? Maak dan de AMN Interessetest of AMN Hoofd, Hart, 

Handen (HHH). Met de uitkomst van deze testen kan je weer een stap verder zetten! 

 

Zorg dat je dus op tijd begint. Maak een planning voor de komende weken en maanden. Alle 

opleidingen in het hoger onderwijs hebben voorlichtingsavonden. Je mentor ondersteunt jou bij het 

programma AMN. En als je mentor je niet verder kan helpen, kan je natuurlijk altijd contact 

opnemen met de decanen. 

 

In 5 havo ga je dus de laatste stappen zetten in het keuzetraject. Het is de bedoeling dat je uiterlijk  

18 februari 2022 je LOB- eindproduct  inlevert. Op de website studiekeuze123.nl vind je een 

overzicht van alle voorlichtingsactiviteiten (Open Dagen, Meeloopdagen, Proefstuderen enz.) die 

door hogescholen en universiteiten worden georganiseerd. Op deze site worden ook opleidingen 

met elkaar vergeleken. Ook kun je op deze site een interessetest of een studiekeuze-test maken. 

Amsterdam, 20 september 2021 
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Uiteraard kun je ook informatie over voorlichtingsactiviteiten vinden op de site van de betreffende 

onderwijsinstelling.  

 

De school is bereid om verlof te geven als je bijvoorbeeld een Meeloopdag wilt bijwonen. Je vraagt 

in dat geval verlof aan bij de decaan. Uiteindelijk beslist de leerjaarcoördinator, mevrouw Hobrink 

Op de website van de school vind je het aanvraagformulier “studieverlof” of loop even langs bij de 

decanen. 

 

Kort samengevat: 

 

WAT? Keuzeopdracht 2 en LOB-eindproduct 

WIE? Leerlingen 5 havo  

WANNEER? Inleveren uiterlijk 18 februari 2022 

BIJ WIE? als bijlage via de mail bij de decaan: decaan@gerritvdveen.nl 

 

In bijlage 1 vind je belangrijke informatie over hoe je je moet aanmelden voor een studie in het 

hoger onderwijs. In bijlage 2 vind je een overzicht van de voorlichtingsactiviteiten van hogeschool 

Inholland en de hiogeschool van Amsterdam. 

 

Wij wensen je veel succes met je examen en met je studiekeuze! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dienke Veenstra 

Hanneke van den Hooff 

Decanen Gerrit van der Veen College 

 

1077 DT Amsterdam 

T: 020 – 6799905 

M: Decaan@gerritvdveen.nl 

 

Bijlage 1: aanmelden studie in het hoger onderwijs 2022 en andere belangrijke informatie 

Bijlage 2: Voorlichtingsactiviteiten hbo 2021-2022 
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