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Proces LOB in 4 fasen

4 havo  Oriënteren  

Verkennen  

 

5 havo Verdiepen  is proefstuderen, meelopen

Knoop doorhakken is inschrijven, studiefinanciering regelen



Verdiepen

Websites, apps en boekjes bestuderen  

Lyceumypenburg.dedecaan.net wordt Studiekeuzeapp

Website www.studiekeuze 123.nl, een zee van objectieve studiekeuze 
informatie 
Studiekeuzespecial van DecaZine, binnenkort te downloaden

 



De nieuwe Studiekeuzeapp



Keuzegids online  

Een geschikte hbo-opleiding kiezen is niet 
eenvoudig. Je moet er goed over nadenken, 
maar ondertussen vliegen de pakkende 
slogans, kekke foto’s en fancy websites van 
hogescholen je om de oren.
Laat je niet van de wijs brengen, en raadpleeg 
de Keuzegids Hbo. Zie de studiekeuzeapp!
Daar vind je heldere en onafhankelijke 
informatie over alle hbo-opleidingen in 
Nederland.



Activiteiten

November tot mei open dagen op hogescholen 
17 november LOB Festival
December en maart proefstuderen /meelopen bij gekozen opleiding

Activiteiten onder lestijd? Dan 2 weken van te voren een 
toestemmingsformulier inleveren!



De knoop doorhakken

Aanmelden via www.studielink.nl

“Gewone” HBO opleiding aanmelden voor 1 mei 2023

Numerus Fixus (beperkte plaatsen): via decentrale selectie
voor 15 januari 2023.
Je kunt je al aanmelden vanaf 1 oktober 2022

Studiefinanciering aanvragen www.duo.nl



Kunst-, sportopleidingen, verpleegkunde, hotelschool hebben
selecties -> snel aanmelden.
Het aanmelden gaat anders dan bij andere opleidingen.
De aanmelddeadline verschilt per opleiding.
Controleer op de website van de onderwijsinstelling zelf
wat de aanmelddeadline en de procedure is.
Bij opleidingen van de Politieacademie moet je eerst solliciteren op
een functie voordat je je kunt aanmelden voor een opleiding.
Vraag ook daar bij de onderwijsinstelling zelf hoe dit precies in zijn werk
gaat.



Wat als je er niet uitkomt?

- Onderzoek de mogelijkheid van een brede 
bacheloropleiding  

- Neem een tussenjaar 
(www.tussenjaarkenniscentrum.nl)
en geef deze invulling, maak een planning: 
Dagbesteding verplicht stellen  
Werken (in het buitenland)  
Reizen (met een opdracht)  
Vrijwilligerswerk  
Geld



Tips voor ouders
TIP 1: Ga met uw zoon of dochter mee naar voorlichtingsdagen. Stel vragen aan 
studenten en probeer de sfeer van de hogeschool in te schatten. Soms zijn er 
speciale avonden voor ouders, daar kunt u ook uw vragen stellen.
www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/ouders

TIP 2: Kijk naar de studeerbaarheid van de opleiding. Hoeveel begeleiding de 
student kan krijgen, dus hoe de verhouding docenten/studenten is.

TIP 3: Kijk naar de leefomgeving van de hogeschool .
Hoe is bijvoorbeeld de sfeer van de stad? Zou uw zoon of dochter zich hier thuis 
voelen?



Website/App/mail
Studiekeuzeapp
Voor studiefinanciering: www.duo.nl
Voor inschrijving: www.studielink.nl

Voor algemene info: 
www.studiekeuze123.nl 
www.bekijkjetoekomstnu.nl 
www.tussenjaarkenniscentrum.nl
Naar het buitenland? www.wilweg.nl
Toekomst in zorg, welzijn, sport? www.youchooz.nl

E-mailadres decaan rnt@lyceumypenburg.nl


