Decanen Nieuwsbrief
klas 5 en 6
Datum: 1 februari 2021
Dit is de derde nieuwsbrief van dit
schooljaar van het decanaat van het
Hyperion Lyceum. Deze brief bevat veel
informatie over de aanmelding en de
wijze waarop dat dit jaar gebeurt.
Verder willen we aandacht vragen voor
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.
Leerlingen met een VWO diploma
hebben de keuze uit meer dan 1400
opleidingen! Dat maakt een keuze
moeilijk, welke studie past nu goed bij
je? Inmiddels is er meer bekend hoe de
studievoorlichting dit jaar
georganiseerd wordt. Veel activiteiten
vinden inderdaad online plaats.
Daardoor kan je niet op de locatie zelf
terecht om te proeven van een
opleiding. Dat is jammer, want sfeer en
gevoel bij een opleiding zijn heel
belangrijk om te bepalen of een studie
bij je past. Een welgemeend advies:
begin op tijd met je oriëntatie! Daarom
zullen we jullie regelmatig middels de
nieuwsbrief informeren en
enthousiasmeren.
Mocht je daarnaast zelf nog vragen of
opmerkingen hebben, dan nodigen we je
uit om contact op te nemen. Je bent van
harte welkom op de kamer van de
decanen op de derde verdieping.!
Hartelijke groet,
Machiel, decaan leerjaar 5 & 6
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
Rosanne geven ook les, dus zijn daar
niet altijd aanwezig. Rosanne is decaan
voor leerjaar 3&4 en Machiel is decaan
voor leerjaar 5&6. Machiel is op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
het grootste deel van de dag aanwezig.
Per mail kun je ons bereiken:
decaan@hyperionlyceum.vova.nl

LOB in klas 5
In de vijfde klas
gaan de
leerlingen verder
LOB (loopbaan
oriëntatie
begeleiding). Het
is een verplicht
vak voor iedere
leerling in de
bovenbouw. Op het Hyperion Lyceum
worden loopbaan oriëntatie activiteiten
gedaan tijdens mentorlessen en
daarnaast moeten leerlingen een aantal
open dagen en meeloopdagen bezoeken
in de komende jaren. We hopen dat ze
zo uiteindelijk een weloverwogen keuze
voor een vervolgopleiding kunnen
maken.

Qompas

Open dag bezoeken

Voor LOB
maken we
gebruik
van de
Qompas
site:

In de vijfde klas is het verplicht om in
ieder geval één voorlichtingsactiviteit te
bezoeken. Leerlingen kunnen ook een
online open dag op een hogeschool of
universiteit bezoeken.

http://studiekeuze.qompas.nl. Dit is
een digitale lesmethode voor de
keuzebegeleiding. De leerlingen
doorlopen in Qompas een stappenplan,
waarbij je je gaat oriënteren door
middel van tests, vragenlijsten en
opdrachten. Bovendien bevat de site
uitgebreide en actuele informatie over
onderwijsinstellingen, opleidingen en
beroepen. Zo vinden jullie op Qompas
StudieKeuze informatie over ruim 1.500
HBO- en WO-bacheloropleidingen die in
het hoger onderwijs in Nederland
aangeboden worden. Qompas
StudieKeuze wordt gedurende drie jaar
gebruikt: 4, 5 en 6 vwo. Er worden een
aantal stappen met opdrachten op de
computer doorlopen, aangevuld met
andere opdrachten die helpen de
studiekeuze te maken. Als je als ouder
het opgebouwde loopbaandossier, de
vragen, of de testresultaten van uw kind
wilt inzien, dan kunt u uw kind vragen
om thuis in te loggen, zodat u met
hem/haar kunt meekijken.

Voor een open dag is het altijd nodig om
je van tevoren aan te melden bij de
instelling zelf. Naast de algemene
voorlichting zijn er ook
voorlichtingsrondes van opleidingen. Je
moet bij het inschrijven al een keuze
maken welke voorlichtingen je wilt
bezoeken. Het is dus belangrijk goed
voorbereid te zijn. Hiervoor zijn de
opdrachten en testen in Qompas
bedoeld. Op het moment dat je een open
dag gaat bezoeken, maak je een
voorbereiding in de opdracht ‘open dag’
in Qompas en achteraf maak je een
verslag.
Online bachelordagen / open dagen
om eventueel ook naar toe te gaan:
Hieronder de data die ik heb kunnen
vinden:
-

-

RU Groningen: Week van 25-29
januari 2021
VU: zaterdag 6 februari 2021
Maastricht University: zaterdag
6 februari 2021
Hogeschool van Amsterdam:
zaterdag 13 februari 2021
Erasmus Universiteit
Rotterdam: zaterdag 13 februari
2021
Tilburg University: zaterdag 27
februari 2021
TU Eindhoven: zaterdag 27
februari 2021
Universiteit Leiden: vrijdag 5
maart en zaterdag 6 maart 2021
TU Delft: vrijdag 12 maart en
zaterdag 13 maart 2021

-

Universiteit Utrecht: zaterdag
13 maart 2021
Wageningen Universiteit:
zaterdag 20 maart 2021
UvA: Nog niet bekend

2)

Kijk voor informatie op de sites van de
instelling.
En daarna?
Nadat de leerling een open dag heeft
bezocht dan maken ze een verslagje in
Qompas.

3)

4)

In de mentorlessen gaan ze dan weer
verder met LOB
Overzicht voorlichtingsactiviteiten
Kijk als je een overzicht wilt van alle
voorlichtingsactiviteiten op
https://www.studiekeuze123.nl
Voor de meeste activiteiten moet je je
van te voren aanmelden. Wacht daar
niet mee, want ook online kunnen
activiteiten vol zijn. Tot nu toe maken
nog weinig leerlingen gebruik van de
mogelijkheid om vrij te vragen voor een
studiekeuzeactiviteit. Het op tijd
beginnen met de oriëntatie op een
studie kan heel motiverend werken.
Bedenk dat je voor een selectiestudie
meestal een aantal extra activiteiten
gedaan moet hebben. Begin daar dus op
tijd (in leerjaar5) mee. Wil je vrij vragen
dan kan dat door op mijn kamer op de
derde verdieping een formulier op te
halen. De procedure hiervoor heeft ook
al gestaan in de eerder verstuurde
nieuwsbrief.

10 tips voor een goed
studiekeuze proces.
1) Lees veel! Er bestaat heel veel
informatie over studies,
universiteiten en hogescholen op
het internet. Aan het einde van

5)

6)

7)

8)

deze nieuwsbrief staan een
aantal links die je daarvoor kan
gebruiken.
Praat er thuis met je ouders,
broers, zussen, vrienden, en
vriendinnen, en op school met
klasgenoten en docenten over. Je
zult merken dat je niet de enige
bent die op zoek is . En je brengt
elkaar vast op ideeën.
Veel opleidingen bieden online
activiteiten aan. Ga daarvoor naar
de sites van de universiteiten en
hogescholen en zoek de online
voorlichtingen op.
Bekijk in de LOB methode (nieuw
is dit jaar voor leerjaar 5
Qompas) en bij studiekeuze123
opleidingen die je leuk en /of
interessant lijken. Zoek in studie
in cijfers naar meer informatie.
Hoeveel afvallers zijn er in het
eerste jaar, hoe is de verhouding
mannelijke-vrouwelijk
studenten, hoe tevreden zijn de
studenten?
Probeer studenten te spreken.
Desnoods per mail. Vraag hun
alles wat je weten wilt over de
studie en over studeren aan die
universiteit of hogeschool. Vraag
op school of je mentor of decaan
oud-leerlingen kennen en vraag
of je met hun in contact kan
komen.
Als je iets interessants hebt
gevonden, kijk dan of je online
kunt proefstuderen of een
meeloopdag kunt aanvragen.
Misschien is er voor individuele
leerlingen of kleine groepjes toch
een optie om op locatie te komen.
Vraag daarnaar.
Realiseer je dat
vervolgopleidingen ook snappen
dat je op zoek bent naar een
studie. Zij zullen hun online
voorlichtingen gaan uitbreiden

en verbeteren. Mail. Bel en vraag
ernaar.
9) Kom je niet verder? Vraag je
mentor of decaan!
10)Luister ook in deze tijd naar je
gevoel. Welzijn maakt gelukkiger
dan welvaart….! Of als je het heel
persoonlijk maakt: wat jou
gelukkig maakt, is de beste keuze.
Van VWO naar universiteit of hbo?
Kom je van het VWO, dan is de
universiteit een logische keuze. Want
daar ben je volgens de afkorting op
voorbereid: VWO staat voor
Voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs.
Toch doen VWO’ers er verstandig aan de
optie HBO ook te overwegen.
De keuze voor het wetenschappelijk
onderwijs blijkt zeker voor meer
praktijkgerichte leerlingen een minder
succesvolle; ze kunnen de academische
studie qua tempo en diepgang niet
volgen en voelen zich er niet gelukkig in.
Het HBO en WO groeien steeds meer
naar elkaar toe. Op de universiteit zie je
steeds meer toepassing en op het HBO
meer onderzoek en onderbouwende
theorie.
Hieronder een lijstje met verschillen
tussen HBO en WO.
HBO
Leren voor beroep
Beroepsbeeld is
duidelijk
Vooral praktisch
Bestaande kennis
toepassen in de
praktijk
Vaardigheden en
houding voor beroep
Veel verschillende
vakken
Leerstof gespreid
behandeld

WO
Leren onderzoek te
doen
Beroepsbeeld is nog
niet duidelijk
Vooral theoretisch
Nieuwe kennis
ontdekken en delen
Vaardigheden voor
onderzoek en
wetenschap
Minder vakken,
meer verdieping
Leerstof
geconcentreerd in

Veel groepsgewijs
les
Vaak in klasverband
Je wordt opgeleid
voor een beroep

hoog tembo
behandeld
Veel zelfstandig
leren
Vaak in grote
collegezalen
Je wordt opgeleid
voor een functie

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.
Webinar
Het is verstandig om op tijd te kijken
naar de financiële gevolgen van
studeren. Daarom heeft de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) op
donderdag 4 oktober 2018 het webinar
‘Studiefinanciering: hoe werkt het?
georganiseerd?’ Dit webinar is een
interactieve voorlichting die je thuis met
de computer terug kunt kijken.
In het webinar krijg je alle informatie
over de studiefinanciering . Het webinar
duurt ongeveer 3 kwartier.

Handige links:
Over studiefinanciering:
https://duo.nl/webinar/studiefinancieri
ng-hoe-werkt-het.jsp
Als je alvast wat meer wilt weten over
de selectiestudies, kijk dan op:
https://www.studiekeuze123.nl/selectie

Voor algemene informatie over alle
opleidingen:
www.studiekeuze123.nl
www.studeermeteenplan.nl
https://bit.ly/bachelorprecies
E‐zine voor leerlingen
http://digital.edg.nl/studiekeuze123
E‐zine ouders
http://digital.edg.nl/studiekeuze123uw-kind-gaat-kiezen#!/uw-kind-gaatkiezen
Leerlingen kunnen zich nu al wel
registreren om op de hoogte gehouden
te worden:
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelo
r/open-dagen/uvabachelordag/vooraanmeldenbachelordag/vooraanmeldenbachelordag.html
Voor open dagen:
www.studiekeuze123.nl/opendagen
Tot slot, mocht je hier behoefte aan
hebben, dan kun je een gesprek over de
studiekeuze aanvragen bij Machiel.
Iedere maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag ben ik in de kamer van het
decanaat. Leerlingen kunnen gewoon
binnenlopen, ouders kunnen een
afspraak maken via e-mail:
decaan@hyperionlyceum.vova.nl
Wij hopen dat al deze activiteiten
kunnen bijdragen tot een goede
studiekeuze en wensen jullie een heel
succesvol vervolg van het schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Machiel Vegting
Decaan leerjaar 5 & 6 Hyperion Lyceum

