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Programma

• Het programma Loopbaanoriëntatie en – begeleiding 
(LOB) op het GVC

• Aanmelden voor een studie                                      
• Studiefinanciering
• De overstap 5 havo naar 5 vwo
• Tips 



Het LOB-programma

1. Open Dagen, Meeloopdagen enz.

= Studiekeuze123.nl

2. Voorlichting aanmelden studie hoger 

onderwijs 

3. LOB- Eindproduct (18 februari 2022)

4. Facultatief: eindgesprek 



Het LOB-programma in 

5 havo

Welke stap moet ik zetten?

= afhankelijk waar je staat in het 

keuzeproces

STAP TERUG?   = Studiekeuzetest

STAP VERDER? = Open Dag / Meeloopdag/

Proefstuderen



Waar moet ik op letten bij de 
studiekeuze?

- Vind ik de studie leuk?
- In welke plaatsen kan ik de studie volgen?
- Kan ik thuis blijven wonen?
- Heb ik de juiste vakken in mijn profiel?
- Wat kan ik er later mee worden?
- Hoe staat het met de werkgelegenheid na mijn opleiding?

--> Studie in cijfers



Aanmelden studie 

= Aanmelden vóór 1 mei

via www.studielink.nl

DigiD aanvragen

Recht op studiekeuzecheck

Recht om voor 1 september van studiekeuze te veranderen!

Na 1 mei kun je geweigerd worden!

Maximaal 4 studies 



Aanmelden studie 

Maximaal aanmelden 4 studies:

- 4 studies vrije instroom

- 3 studies vrije instroom + 1 numerus fixus

- 2 studies vrije instroom + 2 numerus fixus 

Vb maximaal voor één studie Fysiotherapie,  

Toegepaste psychologie, Verloskunde of  

Forensisch Onderzoek

hbo Psychologie + Fysiotherapie mag wel

hbo Psychologie HvA + hbo Psychologie HL 

niet!



Aanmelden studie 

Sommige opleidingen: eerder aanmelden (vanaf 1 oktober)!

1)  opleidingen met aanvullende eisen

(bv. Kunstopleidingen, Hotelschool)

2) Nummers fixus opleidingen 

= deadline 15 januari 2021

Kijk op de website van de opleiding!



Studiefinanciering

Regelen via www.duo.nl

1) studentenlening (maximaal 921,17)

2) collegekrediet (maximaal 1105,25 per jaar)

3) studentenreisproduct (= een gift, mits je je diploma haalt 

binnen 10 jaar)

4) eventueel aanvullende beurs (= een gift, mits)

http://www.duo.nl/


Overstap 5 havo naar 5 vwo

In de bovenbouw van VWO verplicht: 

wiskunde + 2e moderne vreemde taal 

Extra vak 4 havo?

Anders inhaalprogramma AK of KUA of FIL

Ouders sturen uiterlijk 6 december 2021 mail naar 

de decaan + mevrouw Hobrink 



Verschil HBO en Universiteit
HBO Universiteit

Leren voor een 
beroep

Leren onderzoek te 
doen

Beroepsbeeld is 
duidelijk

Beroepsbeeld is vaak 
minder duidelijk

Vooral praktisch Vooral theoretisch

Bestaande kennis 
toepassen in de 
praktijk

Nieuwe kennis 
ontdekken en delen

Vaardigheden en 
houding voor beroep

Vaardigheden voor 
onderzoek en 
wetenschap

Veel verschillende 
vakken

Minder vakken, meer 
verdieping

Leerstof gespreid 
behandeld

Leerstof op hoog 
tempo

HBO Universiteit

Veel groepsgewijs les Veel zelfstandig leren

Vaak in klassenverband 
les

Vaak les in grote 
collegezalen

Je wordt opgeleid voor 
een beroep

Je wordt opgeleid voor 
een functie



Doorstroomschema

Met geen mogelijkheid in deze powerpoint te krijgen...

Deze krijg je op papier!



Tips!

1. Studiekeuze123.nl

= Open Dagen, Meeloopdagen, Testen

2. Weet je het echt niet? Twijfel je? We hebben heel 

leuke boeken besteld om eens lekker in te bladeren. 

Welkom op de decanenkamer!

3. Weet je (ongeveer) wat je wil? Zoek ook eens 

vergelijkbare opleidingen en vergelijk dezelfde 

opleidingen in verschillende steden.

4. Ben je meer een praktisch type en ben je minder van 

de theorie? Kijk dan ook naar de HBO-opleidingen!



Nog meer tips!

5. Elk jaar verandert er wel iets aan de instroomeisen. Goed om 
de website van de school te checken, dus!
6. Doe je een studiekeuzetest? Vraag je dan af waarom die 
studie eruit komt rollen. Dat zet je vaak beter op het spoor dan 
de uitslag zelf!
7. Liever een tussenjaar? Besteed het dan nuttig! Maak 

concrete plannen (rijbewijs halen, een taal leren, een reis 

maken) en als je nog niet weet wat je wil, houd dat jaar 

dan de focus op je studiekeuze.

8. Kom vooral ook gezellig langs en oh ja, in gesprek zijn 

met mensen die je goed kennen helpt je vast op ideeën!!!



Belangrijke data

Let op de 5 data:

1) Aanmelden kan vanaf 1 oktober (selectiestudies)

2) 1 mei 2021 = deadline aanmelden

3) Numerus fixus = 15 januari 2021

4) Opleidingen aanvullende eisen = eerder

aanmelden!

5) LOB Eindverslag = 18 februari 2022

Deze week krijg je nog een mail met alle info!




