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Decaan Nieuws 
Oktober 2022 

 

LOB → loopbaanoriëntatie begeleiding’ 
Informatie voor ouders van leerlingen GYMNASIUM 5 EN ATHENEUM 5  2022-2023 

 

Begeleiding bij de keuze op het Dr. Nassau College  

Dit jaar zit uw kind in het voorexamenjaar. Een belangrijk jaar voor alle betrokkenen! Voor leerlingen kan het 
studiekeuzeproces namelijk erg lastig zijn en de begeleiding van een ouder/verzorger is belangrijker dan er in 
eerste instantie gedacht wordt. Leerlingen hebben, naast de ondersteuning vanuit school, ook zeker behoefte 
aan het kunnen sparren met een ouder/verzorger over het studiekeuzeproces. Ook in het eerste jaar van de 
universiteit of hogeschool is de ondersteuning vanuit het thuisfront nog belangrijk. Het valt niet mee om in de 
steeds veranderde arbeid-s en studiemarkt iets te vinden wat goed bij je past. Uit onderzoek blijkt zelfs dat u de 
meeste invloed heeft. Ook de school heeft hierin een belangrijke taak, maar de belangrijkste persoon in deze 
zoektocht is uiteraard de leerling zelf. 

 

Een jongere leert loopbaankeuzes maken door het ontwikkelen van de vijf loopbaan competenties: kwaliteitenreflectie, 
motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties krijgt 
de jongere meer inzicht in zichzelf om keuzes te maken die bij hem of haar past. 

 

Wij verwachten van alle leerlingen in de Tweede Fase dat zij per schooljaar zorgvuldig tijd besteden aan de 
oriëntatie op studie en beroep. Dit doen zij door opdrachten te maken, opendagen en meeloopdagen te 
bezoeken en door te praten over de kennis en ervaring die is opgedaan. Deze gesprekken worden meestal 
gevoerd met de mentor. Als het echter gaat om meer specifieke informatie dan kunnen zij ook terecht bij het 
decanaat op de vwo 2e fase verdieping. Uiteraard kunt u als ouder/verzorger ook terecht bij de mentor en 
decaan voor hulp bij de studiekeuze.  
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Open dagen/ meeloopdagen/ stagedagen: 

Vooral het 5e leerjaar is uitermate geschikt voor uw kind om te onderzoeken waar de interesses liggen qua 
studie/beroepskeuze. Wij adviseren dan ook om in dit leerjaar erop uit te gaan door open dagen en 
meeloopdagen te plannen. Leerlingen moeten zich aanmelden voor zulke dagen en daarom is het belangrijk dat 
ze goed op de site van de hbo-instelling of universiteit kijken wanneer deze dagen zijn en vanaf wanneer ze zich 
kunnen aanmelden. Door de vele ervaringen die ze opdoen tijdens zo’n open dag/meeloop dag kunnen ze 
studies onderzoeken en vergelijken en daardoor een beter beeld krijgen van waar ze welke studie willen gaan 
volgen. Nadat ze zo’n dag hebben bezocht is het belangrijk dat ze de bijbehorende opdracht in Droomloopbaan 
binnen een week maken omdat hun ervaringen dan nog vers in hun geheugen zit. 

 

Wij adviseren ook om een dagje één op één met een student mee te lopen. Daarnaast is het de bedoeling dat 
ze in dit schooljaar twee keer met een beroepsbeoefenaar meelopen. Dit dienen ze zelf in te plannen en op tijd 
verlof voor aan te vragen bij de decaan/coördinator leerlingzaken. Door al die ervaringen komen ze er 
gaandeweg achter wat wel of juist niet bij hen past. Een goede planning en voorbereiding is daarbij zeer 
gewenst. 

 

Informatie afschaffing loting/ numerus fixus opleidingen 

Vanaf 2017-2018 selecteren hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun fixusopleidingen. Er wordt 
dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar de motivatie, 
persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties van de toekomstige student. De onderwijsinstelling bepaalt de 
selectiecriteria. Rechtstreekse plaatsing door een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger is ook afgeschaft. 
De datum voor het inschrijven voor een fixusopleiding is 15 januari en leerlingen krijgen dan 15 april de uitslag 
zodat ze bij een negatieve uitslag zich nog voor 1 mei dat schooljaar kunnen inschrijven.  

Meer informatie kunt u vinden op:     Numerus fixus - Studiekeuze123 

 

Informatie op de website van het decanaat 

Om onze leerlingen en u te helpen in de zoektocht naar de juiste opleiding heeft het decanaat gekozen voor 
de LOB-tool Droomloopbaan. U komt hier door te gaan naar de link op: Decanaat (nassaucollege.nl) of 
www.droomloopbaan.nl  

 

Wat is Droomloopbaan? 

Droomloopbaan is het netwerk voor alle betrokkenen bij de loopbaanoriëntatie en begeleiding van onze 
leerlingen en studenten. Dat zijn uiteraard de leerling zelf, de mentor en de decaan, maar daarnaast natuurlijk 
ook alle docenten, de ouders, de oud-leerlingen en een grote verscheidenheid aan(lokale) bedrijven en 
instellingen. Droomloopbaan is breder dan de cijferlijst, alles wat de leerling doet tijdens en na school kan een 
plek krijgen. Op deze manier krijg je pas echt een goed beeld wie iemand is, wat die persoon kan en wat 
diegene drijft. 
 
 

https://www.studiekeuze123.nl/selectie/numerus-fixus
https://www.dr.nassaucollege.nl/quintus/downloads/decanaat-2
http://www.droomloopbaan.nl/
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Wat is de rol van de ouder in Droomloopbaan? 

Als ouder kunt u zelf een profiel bijhouden met uw banen die u heeft gehad en studies die u heeft gevolgd. U 

kunt zelf aangeven of u beschikbaar bent voor vragen van leerlingen. Wanneer u aangeeft dat u beschikbaar 

bent voor vragen zullen uw gegevens zichtbaar zijn op uw profiel en kunnen leerlingen vragen stellen over 

bijvoorbeeld uw werkveld. Het invullen van uw profiel is geheel vrijblijvend. 

Ook is het mogelijk dat u binnen Droomloopbaan de voortgang kan bijhouden van uw kind/kinderen en het 

digitale portfolio bekijken. Hierin zullen de opdrachten staan die de leerlingen hebben gemaakt binnen LOB of 

het mentoraat.  

Hoe kan ik als ouder een account aanmaken en inloggen? 

Wanneer een leerling zich registreert bij Droomloopbaan en het emailadres van een van de ouders/verzorgers 

invult, krijgt u als ouder/verzorger een email van ons met daarin de vraag om een account aan te maken, u 

kunt vervolgens zelf een wachtwoord kiezen. Mocht u deze email niet hebben ontvangen, controleer dan 

samen met uw kind of het ingevulde email adres correct is.  

Heeft u meerdere kinderen die met Droomloopbaan werken? Dan hoeft u maar 1 account aan te maken om 

de voortgang te zien van uw kinderen. 

U kunt inloggen op https://www.mijndigiport.nl Of door op de Digi Port link te klikken op 

http://www.droomloopbaan.nl 

 

Activiteiten in het kader van LOB 

Om goed te kunnen kiezen is alleen schriftelijke informatie niet voldoende. Het meeste komen jongeren te 
weten door, zoals al genoemd, zelf naar opleidingen toe te gaan, bijvoorbeeld door het bezoeken van 
opendagen en meeloopdagen of door alvast een keer te gaan ‘proef studeren’. In V5 mag dat ook onder 
schooltijd maar er mogen geen toetsen gemist worden. Het volgen van een Web klas kan ook interessant zijn 
om een beter beeld te krijgen hoe het is om te studeren. Voor informatie over Webklassen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen kunt u terecht op: Webklassen | Scholieren | Rijksuniversiteit Groningen (rug.nl) 

 

Meer informatie over open dagen/meeloopdagen vindt u op de websites van de verschillende 
onderwijsinstellingen.  

 
Het decanaat organiseert dit jaar ook een aantal activiteiten op school, die uw zoon of dochter kunnen helpen 
bij het kiezen van een studie.  
 
 

https://www.mijndigiport.nl/
http://www.droomloopbaan.nl/
https://www.rug.nl/society-business/scholierenacademie/scholieren/webklassen/
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Een beknopt overzicht van de activiteiten schooljaar 2022-2023 op het gebied van LOB (wijzigingen 

voorbehouden) 

 

13 september Voorlichting Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op Quintus 

27/28 september Studiekeuzeworkshops door studentenvoorlichters RUG op Quintus 

26 oktober Thema-avond “Ouderbetrokkenheid” door Hermien Miltenburg 

27 oktober Studiekeuzemarkt op Quintus (18.00 – 21.15 uur) 

29 oktober Open dag Rijksuniversiteit Groningen 

29 oktober Open dag Hanzehogeschool 

8 november Online open avond Windesheim Zwolle Open dag | Windesheim 

11 november Open dag Windesheim Zwolle 

12 november Open dag NHL/Stenden / Van Hall Larenstein Leeuwarden 

12 tot en met 19 
november 

Online bachelorweek Universiteit Amsterdam  

19 november Open dag universiteit Utrecht (18 november online) 

26 november Buitenlandbeurs in Utrecht  

12 tot en met 16 
december 

Numerus fixus Webinar week Rijksuniversiteit Groningen 

2 februari Beroepenvoorlichting op Quintus (’s avonds) 

11 februari Open dag Hanzehogeschool 

30 januari tot 3 februari Online bachelorweek Rijksuniversiteit Groningen 

14 april  Open dag Rijksuniversiteit Groningen 

 

PTA: 

LOB is onderdeel van het PTA (programma van toetsing en afsluiting) welke alle leerlingen hebben ontvangen. 
Dit betekent dat de LOB-opdrachten aan het eind van het jaar voldoende moeten zijn afgerond in 
Droomloopbaan.  

 

 

 

 

 

 

https://www.windesheim.nl/jongeren/open-dag
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Studeren met een functiebeperking: 

Hogescholen en universiteiten bieden op diverse gebieden extra ondersteuning. Op de site: Studeren met een 

ondersteuningsbehoefte - Studiekeuze123 leest u hier meer over. 

Handige websites: 

www.carrieretijger.nl 
www.duo.nl 
www.hbobachelors.nl 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs 
www.studiekeuze123.n 
www.studeermeteenplan.nl 
www.studiekeuzekind.nl (weblog van Hermien Miltenburg) 
www.tussenjaarkenniscentrum.nl 
www.universitairebachelors.nl 

 

                                                              

 

 

                                      

                        

 

 

 

 

Contact decanaat locatie Quintus 

Mr. Groen van Prinstererlaan 98, 9402 KG  ASSEN, (0592) 33 31 30 

 

Mw. M. Trijssenaar  try@dr.nassaucollege.nl 

Mw. F.R. Korhorn  kor@dr.nassaucollege.nl 

 

quintus@dr.nassaucollege.nl    @QuintusAssen 

 

www.quintus.nassaucollege.nl 
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