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LOB op het Alkwin

Regelmatig
met vriendelijke dwang

In gesprek 
met anderen

Actief 
vanuit ervaringen

Verwerken via 

bewuste en

onbewuste

door decaan en mentoren



kwaliteiten

interesses

waarden
studie / 
beroep

kwaliteiten waarden

interesses



LOB activiteiten in 6V 

• Mentorlessen
• minimaal 3 voorlichtingsactiviteiten
• waarvan minimaal 1x Meelopen of Proefstuderen, 

dus niet online echt naar de instelling gaan in oktober/ november
• en verplicht aanwezig bij de studiemarkt (op donderdag 2 februari)



Aanmelden & selectie



Drie soorten studies

1. Numerus fixus

2. Studies met aanvullende eisen 

3. Alle andere studies



1. Studies met numerus fixus  = vastgesteld aantal 
plaatsen

2. Via decentrale selectie

3. Aanmelden voor 15 januari 
Uitslag 15 april

4. Minstens 2 criteria (waarvan één niet cijfer gerelateerd)

5. Niet de eindlijst speelt een rol,
maar het voortschrijdend gemiddelde (t/m P1 van 6V)

Numerus fixus



3. Alle andere studies: Deadline: 1 mei

2. Studies met aanvullende eisen, KMA, Pilotenopl 

Andere studies



Aanmelden studie:
www.studielink.nl

 

→ Maak een DigiD account aan!

D

Aanmelden

http://www.studielink.nl/


Studiefinanciering



Studiefinanciering

basisbeurs
uitwonend:   €255,-

 thuiswonend:   €91,-
(nog niet definitief vastgesteld)

Gift bij behalen diploma binnen tien jaar.

OV-kaart
Studenten-reisproduct

Onderdeel basisbeurs. (max. 5 jaar)

Week- of weekendkaart

Gift bij behalen diploma.

aanvullende beurs
Afhankelijk inkomen ouders tot €46.000

Gift bij behalen diploma.

Maximaal 4 jaar

- vanaf 2022-2023 zal de basisbeurs weer worden ingevoerd. Dit betekent dat de overheid een deel 
van je studiekosten op zich neemt.
- Je moet studiefinanciering aanvragen, dat kan bij DUO: https://duo.nl/particulier/ 

https://duo.nl/particulier/


Studie-succesfactoren



Er is veel keus
470 Bachelors Hoger 

Onderwijs
191 Universitaire bachelors

279 HBO bachelors
30% haalt de propedeuse niet…
60% daarvan heeft geen goed beeld van de 
studie

→ relatief veel uitval bij vroege kiezers
→ relatief heel veel uitval bij late kiezers



Meeste uitval / verkeerde keuze bij leerlingen :

1. te laat oriënteren en te laat inschrijven.

2. zeggen het al lang te weten 
en geen alternatieven meer onderzoeken.

3. vanuit onrealistische droomwereld kiezen.

4. nooit gaan kijken bij de opleiding/instelling 

5. met niemand in gesprek over de studiekeuze.



Succesfactoren

➔ NA JE KEUZE: realistisch beeld vormen van opleiding/instelling

• Proefstuderen, meelopen
• Praat met studenten/kenners
• Bekijk de vakken van het 1e en 2e jaar (studiewegen)
• Zoek naar studiewijzers op de site van de instelling
• Probeer studieboeken van het 1e jaar in te zien



Wie, wat, waar?



Opleiding én instelling

Naast een opleiding / studie,

ook een instelling / plaats kiezen

Beste vergelijkingssite:  www.studiekeuze123.nl 

http://www.studiekeuze123.nl/


Informatie
Leerlingen: 
LOBdossier / Nieuwsbrieven LOB / Classroom
Alkwin website → decanaat → 
https://alkwin.nl/leerlingen/decaan/

Ouders:
https://alkwin.nl/leerlingen/decaan/
→ Link naar deze Presentatie

https://alkwin.nl/leerlingen/decaan/
https://alkwin.nl/leerlingen/decaan/


Loop gerust binnen op de 
decanenkamer.

Bel of mail: 
p.kwantes@alkwin.nl 
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Blijf niet zitten met vragen

mailto:m.claassens@alkwin.nl


Vragen?

● LOB

● Examenjaar

● PWS

● …….



Enquête resultaten

Weet je al wat je na het Alkwin gaat doen?



Enquête resultaten

Weet je al waar je gaat studeren?



Enquête resultaten

Wat heeft je tot nu toe geholpen bij het bepalen van jouw studiekeuze?



Enquête resultaten

Wat is de invloed van jouw ouders op LOB (of het LOB-dossier)?



Enquête resultaten

Heeft de reistijd invloed op jouw studiekeuze?



Enquête resultaten

Geef op een schaal van 0 tot 10 aan hoe groot de kans is dat je 
slaagt  (0=0%, 10 = 100%)



Enquête resultaten

Heb je last van extra spanning tijdens de toetsweken (examenstress)?



Enquête resultaten

In hoeverre spreek je thuis over het PWS?



Enquête resultaten

Hoeveel tijd besteed je per week aan jouw baantje?



Enquête resultaten

Hoeveel tijd besteed je per week aan jouw huiswerk?



Jaarkalender
● 23 september: deadline aanvraag herexamen SE afgesloten vakken 2018-2019 (MIX)

● 23 september: inleveren fase 1 PWS

● 7 oktober: herexamen SE

● 7 - 11 november: TW 1

● 2 december: inleveren fase 2 PWS

● 6 december: driehoeksgesprekken geselecteerde leerlingen

● 16 december: 2e tijdvak TW 1

● 15 januari: deadline aanmelden HBO/WO met decentrale selectie

● 23 - 27 januari: TW 2

● 23 - 30 januari: Cito Luistertoetsen MVT

● 3 februari: inleveren fase 3 PWS



Jaarkalender
● 21 februari: driehoeksgesprekken geselecteerde leerlingen

● 9 maart: 2e tijdvak TW 2

● 21 maart: PWS presentatie - Alkwin Award

● 31 maart  - 6 april: TW 3

● 17 april: 2e tijdvak TW 320 april: Gala!

● 1 mei: deadline aanmelden HBO/WO

● 8 en 9 mei: oefenexamens in de gymzalen

● 11 - 30 mei: Centraal Examen, info op Cito.nl

● 14 juni: uitslag CE

● 19, 20, 21 juni: 2e tijdvak CE

● 30 juni: uitslag 2e tijdvak CE

● 13 juli: diploma-uitreiking VWO




