
Welkom op de ouderavond
Woensdag 14 september 

Havo 2 start in de lokalen
Havo 5 start in de aula



Inleiding

Even voorstellen

• Mentoren
• Leerlaagcoördinator
• Decaan



Terugblik en vooruitblik

Bijzondere jaren achter ons

• NPO
- Gemiddelde Klassengrootte
- Extra ondersteuning
- Sociaal emotionele ondersteuning
- Extra activiteiten (welbevinden van leerlingen)



Informatie en communicatie

• Communicatie algemeen

Mentor eerste aanspreekpunt
Nieuwsbrieven per e-mail
Website
Magister
Extra nieuwsberichten schoolleiding / persoonlijk



Ontwikkelingen in de school

• Aantal leerlingen
• Aantal lessen en lokalen
• Nieuwe medewerkers

• Uitvoering schoolplan



Samen voor een nog mooiere school!

• Teambijeenkomsten
• MR
• Leerlingenraad
• Enquêtes
• Regionale contacten met andere scholen (samenwerking)

• Klankbordgroep ouders



Klankbordgroep ouders

• Wat is hierin het doel?

• Oproep en aanmelding
j.scheerman@rsg-enkhuizen.nl

mailto:j.scheerman@rsg-enkhuizen.nl


Leerlaagcoördinatoren

• Elke leerlaag heeft een coördinator
• Leerlaagcoördinator is een docent die ook les geeft
• Staat mentoren, docenten, onderwijs(ondersteunend) personeel, 

ouders bij
• Heeft soms rol als bemiddelaar
• Je kan bij ons ook terecht voor:
• Als je nieuw bij ons op school komt (intakegesprek)
• Aanvraag bijzonder verlof
• Verzoeken rondom vakkenpakketwijzigingen
• Dagelijkse gang van zaken in de leerlaag, anders dan mentorzaken



LOB

LoopbaanOriëntatie
en 

Begeleiding
Jan Koekkoek – decaan havo



Programma

Ø Studiekeuze
Ø Aanmelden HBO bij DUO
Ø Financiële zaken
Ø Samenvatting
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Traject studiekeuze

H3/4 Oriënteren (“wat kan er allemaal?”)

Verkennen (“wat past er bij mij?”)

H5 Verdiepen (“is het écht iets voor mij?”)

De knoop doorhakken (“ik schrijf me in!”)



Nog geen keuze gemaakt?

Ø Ga het gesprek aan met mentor of decaan!
Ø Bezoek de voorlichtingsactiviteiten van/via 

school
Ø Bezoek de Open Dagen (evt. online!)
Ø Ga proefstuderen of loop een dagje mee!



Voorlichtingsactiviteiten

Ø LOB-avond (ook voor ouders!)
maandagavond 30 januari 2023

Ø StudieVoorlichting Oud-Leerlingen (SVOL)
mbo: donderdagavond 9 maart 2023
hbo/wo: vrijdagavond 10 maart 2023



Open Dagen

De belangrijkste op een rij:
dinsdag 4 oktober, 19-21 uur
vrijdag 7 oktober, 12.45-16.00 uur
woensdag 12 oktober, 17-20 uur
zaterdag 5 november, 10-14 uur
di.av. 8, vr. 11 en za 12 november
wo. 7 december, 16.30-20.30 uur 



Open Dagen

Een overzicht van alle Open Dagen staat op:
studiekeuze123.nl/open-dagen



Mogelijkheden na havo 5

• Hoger BeroepsOnderwijs (HBO)
• Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO)
• Particuliere opleiding (bijv:               en.                )
• Defensie en Politie
• Jaar naar het buitenland
• Tussenjaar
• En andere mogelijkheden











HBO of MBO (niveau 4 – BOL)

Hogeschool
Ø meer theorie
Ø begrijpen/denken
Ø hoog tempo
Ø beroepsgericht/leidinggevend
Ø stage: zelfstandig en

verantwoordelijkheid

MBO (niveau 4)
Ø nadruk praktijk
Ø weten/doen
Ø kleine stukken/herhaling
Ø beroepsgericht/uitvoerend
Ø stage: begeleiding en 

uitvoerend



Propedeuse-Bachelor-Master

4 jaar bachelor 
(= totale opleiding)

4 jaar bachelor
(= totale opleiding)

(pre-)master
1-2 jaar master
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Aanmelden

Ø Inschrijven via studielink.nl
Ø Aanmelden  à vanaf 1 oktober mogelijk

à liefst voor 15 januari
à na 1 mei zeer moeilijk!

Ø Particuliere opleiding: bij opleiding zelf
Ø Aanvullende eisen: soms ook eerst bij

opleiding zelf





Aanmelden

Ø Aanmelden voor maximaal 4 studies
Ø Waarvan maar 2 met numerus fixus
Ø Vóór 1 mei aangemeld = Studiekeuzecheck
Ø Studiekeuzecheck voor maximaal 3 studies
Ø Studiekeuzecheck is altijd verplicht!



Een studie met numerus fixus?

Ø Aanmelden vóór 15 januari
Ø Selectie tussen 15 januari en 15 april
Ø Uitslag op 15 april (via Studielink!)
Ø Studies: 

(De lijst is nog niet definitief en compleet! 
Zie studiekeuze123.nl/numerus-fixus voor hele lijst)

HvA: AMFI, Forensisch Onderzoek, Sportkunde, Toegepaste Psychologie
InHolland: -
HU: Mondzorgkunde, Medische Hulpverlening, Huidtherapie, Fysiotherapie, 
Optometrie, Tandprothetiek



Een studie met numerus fixus?

Ø Speciale voorlichtingsbijeenkomst voor 
leerlingen die numerus fixus studie overwegen

Ø Uitleg over de stappen die bij numerus fixus 
van belang zijn

Ø Aanmelden bij decaan (datum volgt nog)



HBO met aanvullende eisen

Ø Voorbeelden van studies:

Ø Ook aanmelden bij Studielink
Ø Selectie 100% door opleiding zelf
Ø Wees goed op de hoogte van de extra eisen!

Hogere Hotelschool, ALO, Sportkunde, Kunstacademie, 
Conservatorium, enz.



Studiekeuzecheck

Ø Voor studies zonder numerus fixus
Ø Opleiding ‘checkt’ of je geschikt bent
Ø Verschillende vormen
Ø Altijd verplicht en erg nuttig!
Ø Uitkomt is advies (mits aangemeld voor 1 mei!)
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Tegemoetkoming / Studiefinanciering

Ø Dit jaar 18? Vergeet dan niet om de 
tegemoetkoming studiekosten aan te vragen!

Ø Hetzelfde geldt voor de zorgtoeslag!
Ø De studiefinanciering gaat weer veranderen…



Hoeveel kost studeren?

Totaal: € 1031,= per maand

Collegegeld 2022-2023: 
€ 2209,=
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Hoeveel kost studeren?

Totaal: € 1031,= per maand

Collegegeld 2022-2023: 
€ 2209,=

1e jaar:



Studiefinanciering

Ø Plan: vanaf volgend studiejaar weer Basisbeurs
Ø Basisbeurs: uitwonend: € 273,90 p.mnd.

thuiswonend: € 109,90 p.mnd.
Ø Binnen 10 jaar diploma: niet terugbetalen.
Ø Aanvullende beurs gekoppeld aan inkomen ouders.
Ø Als ouders niet meer verdienen dan € 70.000,= is beurs maximaal: 
€ 401,34 p.mnd.

Ø Ouders krijgen brief van DUO met bedrag wat men p.mnd. geacht 
wordt bij te dragen.

Ø Studentenreisproduct en Collegegeldkrediet blijven (voor zover ik 
na kan gaan) bestaan.



Oud model studiefinanciering



Studiefinanciering

Ø Nog geen 18 bij aanvang studie? 
Dan ook studiefinanciering vanaf 1 september. 
Kinderbijslag stopt vanaf moment dat studiefinancie-
ring KAN worden verkregen, ook al wordt het niet 
aangevraagd.

Ø Vraag studiefinanciering uiterlijk 3 maanden voor de 
start aan!



Studiefinanciering

Er is nog geen rekenhulp voor 
de nieuwe studiefinanciering 
beschikbaar!



Studiefinanciering

Ø Webinars van DUO. 
Op dit moment geen nieuwe datum. 
Informatie: duo.nl/webinar
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Belangrijkste zaken op een rij:

Ø Bezoek Open Dagen, ga Proefstuderen en Meelopen
Ø Numerus fixus/aanvullende eisen: voor 15 januari
Ø Uitslag decentrale selectie: 15 april
Ø Aanmelden voor 1 mei (mbo: 1 april)
Ø Studiefinanciering op tijd aanvragen, incl. OV
Ø Ga naar de studiekeuzecheck
Ø Hou mailbox (ook spambox) goed in de gaten voor mails 

van DUO en Hogeschool!



Heeft u vragen?

Ø En zoekt u contact met de decaan?
j.koekkoek@rsg-enkhuizen.nl
0228 – 350800
kamer 0.42 (graag op afspraak!)

mailto:j.koekkoek@rsg-enkhuizen.nl

