
Loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding 

4 havo
Decaan Jeanette Rontberg



Proces LOB in 4 fasen

4 havo  Oriënteren
Verkennen 

5 havo Verdiepen
Knoop doorhakken



Hoe pak je het kiezen aan? 
Op school 
Opdrachten maken, was o.a Keuzeweb op 
www.lyceumypenburg.dedecaan.net
Vanaf dit schooljaar Studiekeuzeapp!

Voortgangsgesprekken voeren met je mentor en de decaan 
 
Thuis/uit de school
Brochures bestuderen en materiaal aanvragen 
Minimaal 2 Open dagen bezoeken, verslaggeving in portfolio 
Praten met ouders, vrienden, familie 



De nieuwe Studiekeuzeapp



Wie zijn belangrijk 

Mijn ouders, vrienden, mentoren decaan zijn belangrijk

Ouders spelen doorgaans een belangrijke rol bij het studiekeuzeproces, ook 
al willen scholieren dat niet altijd toegeven. Zij hebben immers een natuurlijke 
tegenzin om naar hun ouders te luisteren. Wel waarderen ze het als hun 
ouders een ondersteunende en coachende rol aannemen. Jongeren 
gebruiken u graag als klankbord of luisterend oor bij hun studiekeuze. 



Een keuze is nooit fout

Een perfecte keuze is uniek



Oriënteren? Veel, heel veel praten 

11 oktober event “Bekijk je toekomst in het 
HBO” in Delft of Den haag

17 november LOB Festival (onder
voorbehoud) 
 
Open dagen op hogescholen bezoeken 

Studenten en docenten ontmoeten

Praten met mensen uit de beroepspraktijk



De Talkshow

• 22 september, in de avond, live (online)

• Voor ouders en leerlingen
• Initiatief van de hogescholen hier in de omgeving

• Studiekeuze, studeren aan het hbo, begeleiding, overstap, 
randzaken rondom studeren (financiën, inschrijven, wonen etc)

• Doel is ouders meer betrekken bij studiekeuze

• Decaan stuurt brief + link aan ouders



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



Website, App

Studiekeuzeapp
www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/ouders
www.bekijkjetoekomstnu.nl
www.tussenjaarkenniscentrum.nl
Toekomst in zorg, welzijn, sport? www.youchooz.nl
www.kiesmbo.nl

E-mailadres decaan rnt@lyceumypenburg.nl



Tip

Ga met uw zoon of dochter mee naar voorlichtingsdagen. 
Stel vragen aan studenten en docenten.
Probeer de sfeer van de hogeschool in te schatten.
Soms zijn er speciale avonden voor ouders, daar kunt u ook 
uw vragen stellen.


