
Mevrouw S. Groenewoud – decaan mavo 

De klassen m2, m3 en m4 starten tijdens hun SBU uren met de voorbereiding op het maken van 

een juiste beroepskeuze. Dit doen ze met behulp van Qompas.  

Qompas is een digitaal LOB-programma. Met behulp van het maken van interessetests, 

beroepentests, interactieve spellen en opdrachten leren ze keuzes maken. Ze ontdekken ook waar 

hun talenten liggen. Ze leggen op deze manier in 3 jaar tijd een digitaal loopbaandossier aan welke 

zij samen met hun diploma in ontvangst mogen nemen.  

Studiekeuze! 

Gelukkig gaan dit jaar de meeste open dagen en voorlichtingen vanuit de mbo's gewoon weer door.   

Mbo’s  
Alle mbo-scholen organiseren dit jaar weer een fysieke open dag. Ook worden er weer 

meeloopdagen op veel mbo’s aangeboden voor toekomstige studenten om de sfeer te kunnen 

proeven. 

Voor data van open dagen hou goed de websites van de mbo’s in de gaten. De open dagen staan 

ook in de nieuwsbrief die afgelopen week is gedeeld met m2, m3 en m4 leerlingen en ouders. Op 

onderstaande links is meer informatie te vinden. 

• www.astrumcollege.nl  

• www.rijnijssel.nl 

• www.roc-nijmegen.nl 

• www.kiesmbo.nl 

 

Gesprekken met de decaan 

Wilt u graag een gesprek met mij over een mogelijke keuze dan is dit mogelijk op school, online 

(via Teams) of via de telefoon. Uw kunt contact met mij opnemen via s.groenewoud@obcnet.nl of 

gso@obcnet.nl. Leerlingen kunnen ook elke vrijdag tijdens mijn decanenspreekuur bij mij terecht 

in lokaal 0.05 tussen 9:30uur en 12:30uur om hun vragen met mij te bespreken.  

Inlogcodes digitaal doorstroomdossier (DDD) - alleen voor mavo 4 

Leerlingen uit mavo 4 hebben van mij via Intergrip een mail ontvangen met daarin hun 

persoonlijke inlogcode voor hun DDD. Deze mail is ontzettend van belang en mogen de leerlingen 

NIET kwijtraken/wissen. Als zij hun inlogcode kwijtraken kunnen ze geen account aanmaken en 

vervolgens ook geen DDD. Een DDD is naast het aanmelden via een mbo site nodig om op 

een opleiding geplaatst te kunnen worden.  
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Raken leerlingen deze code toch kwijt, dan kost het veel tijd om een nieuwe code aan te vragen. 

Dat kan net te lang duren om zeker geplaatst te worden bij een opleiding naar keuze.   

Aanmelden voor een mbo-opleiding kan sinds 1 oktober 2022 (bij sommige mbo’s vanaf 1 

november 2022).  

 

Mevrouw R. Sluijters – decaan havo 
Het decanaat havo bestaat uit twee onderdelen: de profielkeuze in havo 3 en de studiekeuze in 

havo 4 en 5. In havo 3 werken we met Qompas, een digitaal LOB-programma. Met behulp van het 

maken van interessetests, beroepentests, interactieve spellen en opdrachten leren leerlingen 

keuzes maken. In havo 4 hebben we in samenwerking met de hogeschool het programma Van 

Leerling naar Student (VLS). Leerlingen maken op school opdrachten rondom studiekeuze en gaan 

vervolgens naar de HAN om kennis te maken met een studie naar eigen keuze.  

Via de nieuwsbrief maar ook via e-mails houd ik u op de hoogte. Wanneer u een gesprek met mij 

als decaan wilt, neemt u dan contact op via mijn e-mailadres: slr@obcnet.nl. We kunnen dan naar 

wens een telefonische, een online of een live afspraak maken. Leerlingen kunnen natuurlijk ook 

naar de werkruimte 0.11 komen waar mijn decanenwerkplek is. 

Met vriendelijke groet, 

Roos Sluijters, decaan havo 

Decanaat 

Havo 

Start en activiteiten tot 

december 

 

Havo 3 Profielkeuze Dit jaar maken de leerlingen uit havo 3 de keuze voor 

een profiel. Op de ouderavond krijgt u info over het hele 

traject rondom de keuze. De leerlingen starten met de 

methode Qompas direct na de herfstvakantie.   

Havo 4 Studiekeuze Leerlingen in havo 4 maken in dit leerjaar een start met 

de studiekeuze. In dit leerjaar is het vooral oriënteren 

op jezelf (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik) én op 

studierichtingen en studies. We doorlopen het 

programma VLS. In havo 4 is het verstandig open dagen 

te bezoeken ter oriëntatie. De eerste zijn dit jaar op de 

HAN in het weekend van 12 en van 19 november. 

Havo 5 Studiekeuze Leerlingen in havo 5 maken hun studiekeuze definitief. 

Belangrijke deadlines voor de aanmelding van een 

studie zijn: 15 januari 2022 voor numerus fixus studies 

en 1 mei voor alle overige studies. Leerlingen zijn altijd 

welkom voor een individueel gesprek. Daarnaast is het 

mogelijk om verlof te krijgen via een groen briefje om 

proefstudeerdagen te volgen.  

Havo 5 Webinar DUO over 

studiefinanciering 

Voor dit jaar is nog geen datum vastgesteld voor het 

Webinar vanuit DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) over 

studeren en financiën. Via een brief krijgt u zodra ik 

meer weet een link waarmee u zich kunt aanmelden. 
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