toepassing van de zgn duimregeling) zijn
voor alle hogescholen en universiteiten
uiteraard volwaardig.
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Hierbij alweer de vierde nieuwsbrief van
dit jaar. Met deze keer aandacht voor:
• Leerjaar 6 met o.a. deadline
aanmelden
• Bachelordag online
• Meeloopdagen online
• Tussenjaar
• Handige links voor ouders en
leerlingen
Het blijft een vreemde tijd, met veel
improviseren en extra uitdagingen, zeker
ook voor iedereen in het onderwijs.
Ik hoop dat het jullie lukt om je
schoolwerk zo goed als het kan door te
laten gaan. Uiteraard roepen alle
ontwikkelingen ook vragen op. In deze
nieuwsbrief probeer ik veel informatie te
geven. Maar ook op webpagina
www.studiekeuze123.nl en voor leerjaar
5 via Qompas staat veel informatie. Ook
via www.studievisie.nl kan je online in
contact komen met studenten van de
studie waarin je geïnteresseerd bent.
Mocht je nog vragen hebben, kan je me
natuurlijk altijd bereiken via
decaan@hyperionlyceum.vova.nl
Of per telefoonnummer 020 7283041
Voor leerjaar 6
Voor eindexamenkandidaten in het
voortgezet onderwijs heeft het
coronavirus verstrekkende gevolgen. De
examens kunnen worden gespreid maar
de diploma’s die in deze bijzondere
situatie worden verstrekt (eventueel na

De deadline van inschrijving is nu 1 mei
2021. Voor de Matchingsactiviteiten geldt
dat opleidingen zelf kijken of en welke
vorm en moment het beste past. Ook
hiervoor is het van belang dat leerlingen
de website en emails van de opleidingen
van hun keuze goed in de gaten houden.
Schrijf je in voor een studie voor 1 mei via
de pagina van duo. Vergeet ook niet om
studiefinanciering aan te vragen. Een digid
met sms controle is noodzakelijk om je te
kunnen inschrijven.
De opleidingspagina’s geven de komende
tijd de specifieke informatie weer.
Procedure fixus en selectieve opleidingen
De deadline voor de afronding van de
selectieprocedures is 15 april . Houd je
mail in de gaten en geef een reactie
binnen twee weken, als je niet reageert
ben je je plek kwijt.
Hoe kies je een studie?: hulp bij
studiekeuze online
Een online voorlichting is niet hetzelfde als
een voorlichtingsronde bij de UvA zelf,
maar we hopen dat video’s leerlingen toch
voldoende informatie geven om een
vervolgstap te kunnen maken in het
studiekeuzeproces. Daarnaast staan er
onder kopje 'Hoe kies je een studie?'
allerlei tips en opdrachten die kunnen
helpen bij het maken van een keuze. Zie
hier voor meer informatie.
Op de open dagen kalender van Qompas
vind je een overzicht van alle open dagen
activiteiten.
Op de site van de UvA staat een
webpagina vol met informatie over de

bachelorsopleidingen.
De Hogeschool van Amsterdam heeft in
maart haar laatste voorlichting
georganiseerd. Deze dag kan je hier
terugkijken.
Maak gebruik van de mogelijkheden om
mee te lopen met studenten van een
opleiding. Ook daarvoor zijn
mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld op
meeloopdagen.
Tussenjaar
Overweeg je een tussenjaar? Maak dan
wel een goed plan! Op studiekeuzemaken
vind je een zeven stappenplan om de tijd
in een tussenjaar goed te besteden.
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 én 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/studiekeuze123-uwkind-gaat-kiezen#!/uw-kind-gaat-kiezen
Een andere website waar veel informatie
te vinden is, (ook voor ouders!) is
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/?
_sp=224e0548-6c44-4bb5-a6bcd7415e1d1a24.1539937242927

Voor studeren in het buitenland:
Op www.wilweg.nl staat hiervoor erg veel
informatie.
Je kan voor een gesprek natuurlijk altijd
langs komen bij mij op de decanenkamer
(3e verdieping) of mailen naar
decaan@hyperionlyceum.vova.nl zodat
we een afspraak kunnen maken.

Onderzoek je talenten
Sommige tieners weten hun talent al heel
goed van zichzelf, vaak blijk je ook over
verborgen talenten te beschikken. Kun je
heel goed met mensen omgaan? Ben je
een doener en heb je twee
rechterhanden? Of kun je je heel erg goed
concentreren? Dat is voor jou misschien
zo vanzelfsprekend dat je het niet in de
gaten hebt. Terwijl het van groot belang
kan zijn bij je studiekeuze. Of je nu een
professionele studiekeuzeadviseur
inhuurt, een ‘talentenspel’ doet of met je
decaan aan de slag gaat met
talentherkenning en -ontwikkeling:
probeer te ontdekken wat je sterke
punten zijn.
Met vriendelijke groet,
Machiel Vegting
Decaan leerjaar 5 & 6 Hyperion Lyceum

