Decanen
Decanen Nieuwsbrief
klas 5 en 6 28 september 2018
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit
schooljaar van het decanaat van het
Hyperion Lyceum. Dit schooljaar willen
we leerlingen en ouders rechtstreeks
informeren over alles rondom de
studiekeuze. We vinden het belangrijk
dat leerlingen zelf hiermee aan de slag
gaan en verschillende activiteiten
ondernemen om tot een goede keuze te
komen. Dat geeft thuis wellicht ook
meer gespreksstof over het keuzeproces.
Daarnaast zijn er genoeg belangrijke
data die we bij je onder de aandacht
willen brengen. Denk aan open dagen,
studiekeuzevoorlichting, uiterlijke
inschrijfdata van opleidingen, en
dergelijke. De nieuwsbrief wordt elke 6
a 8 weken verstuurd.
Mocht je daarnaast zelf nog vragen of
opmerkingen hebben, dan nodigen we je
uit om contact op te nemen. Van harte
welkom!
Hartelijke groet,
Renske en Machiel, decanen Hyperion
Lyceum
Het decanaat
Het decanaat heeft zijn kantoor op de
derde verdieping, naast de kamers van
de teamleiders. Loop daar gerust binnen
met je vragen. De decanen Machiel en
Renske geven ook les, dus zijn daar niet
altijd aanwezig. Op dinsdag, donderdag
en vrijdag zijn we het grootste deel van
de dag aanwezig. Per mail kun je ons
altijd bereiken:
r.visser@hyperionlyceum.vova.nl
m.vegting@hyperionlyceum.vova.nl

Website decanaat
Wij hebben een aparte website voor het
decanaat:
www.hyperionlyceum.dedecaan.net In
de derde klas gebruiken we deze site
voor de profielkeuze en in de
bovenbouw voor de studiekeuze.
Leerlingen en ouders kunnen op deze
site alle informatie vinden over
vervolgopleidingen, Hbo en Wo, open
dagen en nog veel meer. Ook kunnen
leerlingen in de bovenbouw testjes en
andere opdrachten maken om te kijken
welke opleiding bij hem of haar past.
Daar zal vooral in de mentorles
aandacht aan besteed worden.
Leerlingen kunnen zich aanmelden met
hun leerlingnummer en het wachtwoord
dat ze in klas 3 hebben gekozen. Als het
inloggen niet lukt, mail dan een van de
decanen.
Als ouder kunt u een account aanmaken.
Als u zich aanmeldt voor deze site, kunt
u samen met uw zoon of dochter veel
opzoeken over het keuzetraject. Dit doet
u op de volgende manier:
inloggen ouder gegevens ouder 
gegevens kind  e-mail adres 
bevestigen
Als de schoolcode wordt gevraagd, vul
dan in : hyperion
Let op: de site is voor leerlingen en
ouders pas beschikbaar vanaf 15
oktober.
Uitnodiging Studiekeuzeavond 5
november klas 5 en 6
Graag nodigen wij jullie vast uit voor de
informatieavond over studiekeuze en
aansluitend de studiemarkt op 5
november a.s.. Zowel leerlingen als
ouders zijn welkom op de
studiekeuzeavond die zal worden
georganiseerd bij ons op school.. Tijdens
deze avond informeren wij jullie over

alles wat er bij de studiekeuze komt
kijken. De officiële uitnodiging volgt nog.
Studium generale
Voor de vijfde en zesde klas wordt dit
jaar vier keer een Studium Generale
georganiseerd over verschillende
onderwerpen. De volgende thema’s
komen dit jaar aan bod.
• 30 november: Selectiestudies
• 21 januari : Technische studies
• 1 maart: Alfa-, Gammastudies
• 15 april: Hbo en Tussenjaar
(twee losse programma’s)
Meer informatie over de inhoud van het
programma, tijden (waarschijnlijk aan
het einde van de middag) en aanmelding
volgt. Zet deze data vast in je agenda!
Een vervolgopleiding zoeken
Dit jaar zullen jullie bezig gaan met het
zoeken van een vervolgopleiding. Op
school zullen de mentoren en de
decanen jullie hierbij helpen. Ook is het
belangrijk om thuis het gesprek hierover
aan te gaan met je ouders. Houd goed in
de gaten wat de toelatingseisen zijn van
de verschillende opleidingen en
wanneer de deadline is om je aan te
melden. Dit verschilt per opleiding en
instelling, dus wij adviseren de websites
van de instellingen zelf te raadplegen.
Tijdens de studiekeuzeavond zullen
jullie meer informatie krijgen over het
studiekeuzeproces en wat daar allemaal
bij komt kijken.
Open dagen, proefstuderen en
meeloopdagen
In de vijfde en zesde klas ga je zelf actief
op zoek naar een studie die bij je past. Je
gaat open dagen en meeloopdagen
bezoeken en misschien zelf al een
keertje proefstuderen. Hiervoor kun je
vrij krijgen van school indien de
studiekeuzeactiviteit binnen schooltijd
valt. Bij het decanaat kun je hiervoor een
verlofformulier ophalen . Zorg ervoor
dat je die twee weken voor de

studiekeuzeactiviteit begint hebt
ingeleverd bij het decanaat. De
procedure en dit verlofformulier zullen
ook worden geplaatst op de
classroompagina van je mentorklas.
Voor open dagen en meeloopdagen moet
je je aanmelden. Doe dit op tijd via de
site van de instelling. Let op: veel open
dagen en meeloopdagen zijn al in
oktober, november en december. Wacht
niet tot het laatste moment, maar maak
hier gebruik van!
Voor alle data, zie:
https://hyperionlyceum.dedecaan.net/k
euzekalender (zelf inloggen met
leerlingnummer en wachtwoord)
of
https://www.studiekeuze123.nl/opendagen
Selectie studies
De loting is sinds enkele jaren
afgeschaft. Veel studies hebben een
beperkte toelating tot de studie. Dat
houdt dus in dat er een selectie zal
plaatsvinden. Hogescholen en
universiteiten gaan zelf voor sommige
opleidingen studenten selecteren aan de
poort (decentrale selectie). De wijze
waarop opleidingen deze decentrale
selectie doen verschilt sterk per
universiteit en daarnaast weer per
opleiding. Hogescholen en universiteiten
kijken nu niet alleen meer naar cijfers,
zoals met een centrale selectie het geval
was, maar ook naar motivatie,
persoonlijkheid en andere prestaties.
Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door
een toets of gesprek. Het is gunstig dat je
nu zelf meer in de hand hebt of je wordt
aangenomen of niet. Voor de meeste
selectiestudies moet je je cijferlijst
inleveren van klas 5. Houd er dus
rekening mee dat de cijfers die je in klas
5 haalt meetellen voor de
selectieprocedure het jaar daarop.
De deadline van de decentrale selectie
wordt ook per instelling bepaald. Dit is

in ieder geval voor 15 januari 2019 voor
de huidige zesde klas. Leerlingen
moeten dit zelf in de gaten houden en
zich zelf aanmelden. Wij adviseren om
goed op de site van de opleidingen te
kijken hoe zij de selectie toepassen. We
zullen tijdens de studievoorlichting op 5
november uitgebreid ingaan op de
decentrale selectie. Als je alvast wat
meer wilt weten over de selectiestudies,
kijk dan op:
https://www.studiekeuze123.nl/selecti
e
Handige magazines voor leerlingen
en ouders!
Wat is het verschil tussen een
hogeschool en universiteit? Wat kost
studeren? Hoe werkt de
selectieprocedure bij fixusopleidingen?
Relevante onderwerpen als je aan de
slag gaat met je studiekeuze. Speciaal
voor leerlingen é n hun ouders zijn er
twee digitale magazines gemaakt waarin
deze onderwerpen, aangevuld met leuke
filmpjes, aan bod komen.
De magazines zijn gemaakt door
Studiekeuze123. Dit is een
onafhankelijke, door de overheid
gefinancierde stichting voor objectieve
studiekeuze informatie.
E‐zine voor leerlingen
http://digital.edg.nl/studiekeuze123
E‐zine ouders
http://digital.edg.nl/studiekeuze123uw-kind-gaat-kiezen#!/uw-kind-gaatkiezen
Webinar
Het is verstandig om op tijd te kijken
naar de financië le gevolgen van
studeren. Daarom organiseert de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) op
donderdag 4 oktober 2018 het webinar
‘Studiefinanciering: hoe werkt het?’ Een
webinar is een interactieve voorlichting
die je thuis achter de computer kunt
volgen.

In het webinar krijg je alle informatie
over de studiefinanciering . Ook kun je
tijdens de uitzending vragen stellen aan
medewerkers van DUO. Het webinar
begint om 19.30 uur en duurt ongeveer
3 kwartier.
https://duo.nl/webinar/studiefinancieri
ng-hoe-werkt-het.jsp
Tot slot, mocht je hier behoefte aan
hebben, dan kun je een gesprek over de
studiekeuze aanvragen bij Renske of
Machiel. Iedere dinsdag, donderdag en
vrijdag zijn wij in de kamer van het
decanaat. Leerlingen kunnen gewoon
binnenlopen, ouders kunnen een
afspraak maken via e-mail:
r.visser@hyperionlyceum.vova.nl
m.vegting@hyperionlyceum.vova.nl
Wij hopen dat al deze activiteiten
kunnen bijdragen tot een goede
studiekeuze en wensen jullie een heel
succesvolle schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Renske Visser
Machiel Vegting
Decanen Hyperion Lyceum

