
Introductie LOB

Decaan

5 havo & 6 vwo

Pak alvast je telefoon



Decaan

• Mandy Stokkers

• In principe aanwezig op ma, di, wo en do 

• m.stokkers@marianum.nl

• Kamer 513

mailto:m.stokkers@marianum.nl


Decaan

Waarvoor kun je bij een decaan terecht?

• Advies bij profiel- en studiekeuze

• Organiseren van voorlichtingsactiviteiten
O.a. loopbaanevent en beroepenvoorlichting

• Groot netwerk van bedrijven en beroepen

• Beheer dedecaan.net 



Jouw toekomst

4 vragen staan centraal:

• Wie ben ik? 

• Wat wil ik studeren? (of anders?)

• Waar ga ik studeren?

• Hoe ga ik studeren?  wat heb ik nodig



Hoe maak je een studiekeuze?

Om een goede studiekeuze te kunnen heb je 5 competenties 

nodig:



Wie ben ik?

• “Mevrouw, ik heb al 

uren lang gezocht naar 

studies maar ik kan niks 

leuks vinden “ 
(oud-leerling 6v) 



Wie ben ik? 



Wat en waar wil ik studeren? 

In welke fase zit jij?

1. Ik weet wat, waar en hoe ik ga studeren

2. Ik weet wel wat ik wil studeren maar nog 

niet waar en/of hoe ik dat ga doen

3. Ik twijfel tussen een paar studies

4. Ik weet nog helemaal niet wat ik wil

(GA NAAR DE DECAAN)



Filmpje studiekeuze123

https://www.youtube.com/watch?v=9yxgvtoY3Vk&index=5&list=PL4Y6uSeKhfqwCmuMwWOuK_ozy7alJ6gGN


Waar vind ik informatie?

• Sgmarianum.dedecaan.net 

LOB methode om jezelf beter te leren kennen

(zoekmachine met alle mbo, hbo en wo 

opleidingen + informatie over alles rondom

studeren)

• www.studiekeuze123.nl (overzicht van alle

studies + open dagen) 

• www.keuzegids.org (website die studies met 

elkaar vergelijkt op kwaliteit, inhoud etc.) 

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.keuzegids.org/


Dedecaan.net 

• Voor de meesten bekend

• https://sgmarianum.dedecaan.net/

• Dedecaan.net is een grote zoekmachine

met informatie over opleidingen, studeren, 

buitenland, toelatingseisen etc. 

• Keuzeweb is een online LOB methode om 

jezelf beter te leren kennen en waaruit je 

informatie krijgt over studies en studeren. 

Het bestaat uit modules die je gaat maken

https://sgmarianum.dedecaan.net/


Voorlichtingsactiviteiten

Voor in de agenda:

• Oud-ll voorlichting 30 nov 2018

• HBO voorlichting ‘s avonds in Hengelo, februari 2019

• WO voorlichting Universiteit Twente, februari 2019

• Beroepenvoorlichtingen op school 



LOB in PTA

• Wat wordt er dit jaar minimaal van je 

verwacht?

• Deadlines

Loopbaangesprek 3 met mentor Eind okt. 1

Verslag voorlichtingsactiviteit 3 door leerling  dec. 1

Opdrachten sgmarianum.dedecaan.net afgerond mrt. 2

Eindgesprek met decaan apr. 1/2



PTA onderdelen

• Loopbaangesprek: eind oktober heb je min. 1x gesprek over 

studiekeuze met mentor. Verslag uploaden in 

sgmarianum.dedecaan.net 

• Verslag voorlichtingsactiviteit: uploaden in 

sgmarianum.dedecaan.net. Leeg verslag onder downloads 

• Opdrachten sgmarianum.dedecaan.net  allemaal maken, mentor 

controleert en registreert in SOM.

• Eindgesprek: als alles is afgerond. Gesprek met decaan. Je neemt 

zelf initiatief om een afspraak te maken. Decentrale selectie 

studie? Eindgesprek voor kerstvakantie. Reguliere studie 

eindgesprek voor meivakantie. Eindgesprek is laatste check van 

motivatie en praktische zaken. 



Inschrijven voor studie (1/2)

• Decentrale selectie. 

• Selecteren op minimaal twee criteria waarvan ten minste 

één niet op cijfers

• ALLE selectiestudies sluiten 15 jan. ’19

• Selectie vindt plaats tussen 15 jan. en 15 april ‘19

• Heeft een opleiding maximaal 100 plaatsen? Dan krijgen 

de 100 beste studenten een plaats aangeboden. 

Studenten die op 15 april niet zijn toegelaten, krijgen een 

rangnummer. Valt een van de geselecteerde studenten 

toch af? Bijvoorbeeld omdat hij het eindexamen niet 

haalt? Dan krijgt de eerstvolgende student op de ranglijst 

alsnog een plaats aangeboden



Inschrijven voor studie (2/2)

• Toch minder aanmeldingen dan gedacht? Leerlingen zijn 

sowieso toegelaten.

• Je mag je nu wel aanmelden voor twee decentrale 

selectiestudies.

Voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, 

fysiotherapie en tandheelkunde kan een student zich 

maar bij 1 hogeschool of universiteit aanmelden. Maar 

mag dus wel bijv. 1x geneeskunde en 1x tandheelkunde 

• Reguliere studies, inschrijven voor 1 mei i.v.m. 

toelatingsrecht. 



Studiekeuzecheck

• Eerste contactmoment school-student

• Check van besluit + bepalen geschiktheid

voor de opleiding:

Hoe tot deze keuze gekomen?

Welke activiteiten verricht?  

• Advies 

• Bij selectiestudies is selectiedag vaak de 

studiekeuzecheck

• Goede keuze?

https://www.youtube.com/watch?v=7Za9ivFE50U


Financiering

• Eventueel aanvullende beurs of lening

(afh. Inkomen en gezinssamenstelling). 

• Wel OV chipkaart

• Bekostiging van studie door de overheid, 

je ouders en leerling

• www.duo.nl
Voor een 4-jarige studie krijg je in totaal 7 jaar studiefinanciering. Dit is 

7 jaar lening en collegegeldkrediet. Daarvan krijg je de eerste 5 jaar 

ook het reisproduct. De aanvullende beurs kun je alleen de eerste 4 

jaar krijgen.

http://www.duo.nl/


Blijf op de hoogte

• Paar keer per jaar infomail van decaan

• Informatie over ontwikkelingen over bijv. 

studies, toelating, studie financiering 

• Interessante voorlichtingsactiviteiten

• www.facebook.com/decaanmarianum

http://www.facebook.com/decaanmarianum

