Informatie voor ouders klas 5 over studiekeuze en open dagen
Hieronder vindt u informatie waarmee u uw zoon/dochter kunt helpen bij zijn/haar zoektocht naar de juiste
vervolgopleiding. In veel gevallen verwijzen we naar de site http://beekvliet.dedecaan.net, waar erg veel
informatie over opleidingen, open dagen, toelatingseisen etc. te vinden is!

Het belang van tijdig kiezen
Het aantal argumenten om tijdig een (liefst meteen juiste) keuze te maken, is steeds groter. O.a. omdat:
- Steeds meer opleidingen decentraal selecteren (zie verderop); aanmelding voor dergelijke
opleidingen moet al vóór 15 januari in klas 6 gebeurd zijn.
- Alle opleidingen inmiddels (verplicht) een ‘studiekeuzecheck’ aanbieden, vaak een soort
intakegesprekken met aankomende studenten (‘dus zorg ervoor dat je erachter komt waarom een
opleiding je aanspreekt!’). Dientengevolge moet iedereen zich al vóór 1 mei van het examenjaar
hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding.
- 30% van de studenten na 1 jaar geswitcht is van opleiding: een dure grap (vaak ook voor ouders!),
zeker nu de studiefinanciering is omgezet naar een leenstelsel.
Op tijd beginnen met oriënteren wordt dus steeds belangrijker!

Aanmelden op beekvliet.dedecaan.net
Alle leerlingen hebben een account op beekvliet.dedecaan.net en daarmee toegang tot alle onderstaande
informatie. Ook ouders kunnen zich aanmelden (en dat moedigen wij van harte aan!). Dat gaat als volgt:
- Ga naar http://beekvliet.dedecaan.net en kies rechtsboven voor ‘Inloggen’
- Kies in het blok ‘Nieuw op deze site’ voor ‘Ouder/verzorger’ en klik dan op ‘Registreren’
- U wordt gevraagd om uw eigen gegevens en die van uw kind(eren) in te vullen. Het benodigde
leerlingnummer van uw kind(eren) vindt u op hun leerlingpasje.
- Nadat u alles heeft ingevuld, ontvangt u een e-mail met een link om uw registratie te bevestigen.
Ook uw kinderen krijgen een bericht waarin ze moeten bevestigen dat u hun ouder bent en recht
krijgt op inzage. Zodra dat gebeurd is, kunt u met een eigen account meekijken met uw kinderen.

Open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten
Data van open dagen, meeloopdagen etc.
- Op beekvliet.dedecaan.net zijn onder ‘Links’ en dan ‘Open dagen’ de data te vinden van
voorlichtingsactiviteiten. O.a. verwijzingen naar de opendagenkalenders op de sites
www.studiekeuze123.nl, www.universitairebachelors.nl en www.hbobachelors.nl.
Deze links vindt u ook door op de pagina ‘Home’ in het blok rechtsonder op de pagina (‘Pagina’s
van de decaan’) ‘Info open dagen’ aan te klikken.
- Wij bevelen de leerlingen in klas 6 of evt. al eind klas 5, als ze reeds ver gevorderd zijn met hun
keuzeproces, zeker aan om aan meeloopdagen bij de studie van hun keuze deel te nemen: deze
bieden een veel helderder blik op een opleiding (via colleges volgen etc.) dan een voorlichtingsdag.
Voorlichtingsactiviteiten op school
Te vinden onder ‘Keuzekalender’. Handig om alvast in de agenda te zetten:
- Vrijdagavond 24 november: voorlichting door oud-leerlingen (voor klas 4, 5 en 6 en hun ouders)
- Woensdagavond 7 februari 2018: studievoorlichting op het Sint-Janslyceum. Veel opleidingen uit
het hele land aanwezig, zeer nuttig! (voor klas 4 en 5 en hun ouders)
- Dinsdagavond 20 februari 2018: informatieavond over studiekeuze, externe spreker(s), o.a.
medewerker en studenten van een universiteit (voor klas 4 en 5 en hun ouders)
- Dinsdagavond 13 april 2018: beroepenavond, dit jaar op Stedelijk Gymnasium Den Bosch (klas 4,
5, 6 en ouders)

Zoeken naar geschikte opleidingen
Via site beekvliet.dedecaan.net onder ‘Opleidingen’
Kies ‘Opleidingen’ in de menubalk. Het beste: zoeken per Sector. Na aanklikken van een opleiding vind je
beknopte informatie, waarin je kunt doorklikken naar:
- Keuzegids Online: o.a. vergelijking van vergelijkbare opleidingen / kwaliteit / studentenoordeel
- Meer informatie per opleiding, o.a. inhoud studieprogramma van de opleiding.
- Verwante en vergelijkbare opleidingen

Via site beekvliet.dedecaan.net onder ‘Links’
Onder ‘Links’ en dan ‘Opleidingen zoeken’ staan links naar de sites www.universitairebachelors.nl en
www.hbobachelors.nl. Deze bevatten inhoudelijke informatie van de universiteiten gecombineerd met
objectieve cijfers van het Ministerie (OCW). Zeer ruime zoekfunctie, ook veel vergelijking van
opleidingen. Ook te vinden in het blok rechtsonder op de Home-pagina onder ‘Info studiekeuze’.
Via ‘Keuzekenners’ op beekvliet.dedecaan.net
Bij ‘Keuzekenners’ hebben leerlingen de mogelijkheid om vragen over een specifieke studie of beroep te
stellen aan studenten van opleidingen (die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld, zgn. studiekenners)
en aan ouders van (oud-)leerlingen (zgn. beroepskenners). Met zoekfunctie. U kunt zich als ouder ook
aanmelden als beroepskenner.

Numerus fixus: decentrale selectie
De lijst opleidingen waarvoor numerus fixus (beperkt aantal plaatsen per jaar) geldt, lijkt steeds groter te
worden. Een actuele lijst wordt jaarlijks gepubliceerd en door het decanaat op beekvliet.dedecaan.net
geplaatst. Meest recente lijst: zie onder ‘Downloads’, ‘Numerus fixus: decentrale selectie’. Let op: deze
lijst gold voor degenen die nu net met studeren zijn begonnen; een actuelere lijst is nog niet vastgesteld
door DUO; deze volgt later dit jaar.
Decentrale selectie
De ‘ouderwetse’ loting voor opleidingen is afgeschaft: vanaf heden worden alle plaatsen voor opleidingen
met numerus fixus toegewezen via decentrale selectie, volgens een selectieproces met criteria die per
instelling (of opleiding) verschillend kunnen zijn: motivatiebrieven, testen etc. Belangrijk: vaak worden
daarvoor de rapportcijfers van eind klas 5 gebruikt – goed om te weten voor leerlingen die voor een
dergelijke selectie willen gaan! Ook relevante ervaring (bijbaantjes, stages) in het betreffende vakgebied
zijn vaak een pre. Goed informeren (op open dagen) naar de wijze waarop de selectie wordt gedaan, is van
belang, zodat de leerling zich daarop (t.z.t.) kan voorbereiden. Aanmelding voor decentrale selectie moet
al vóór 15 januari in het examenjaar gebeuren!

Examencursussen
Leerlingen met achterstanden in een vak of leerlingen die met bepaalde vakken veel moeite hebben,
kunnen examencursussen doen. Deze worden op veel plaatsen aangeboden, in verschillende vormen en
voor verschillende prijzen. Een overzicht staat op beekvliet.dedecaan.net onder ‘Downloads’,
‘Examencursussen’. Veelal geschikt voor zesdeklassers, soms ook zomercursussen voor vijfdeklassers die
naar klas 6 gaan en een achterstand willen bijwerken of meer vertrouwen in een vak willen krijgen.

Studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten
Tegemoetkoming scholieren
Deze tegemoetkoming is voor scholieren die 18 jaar worden (want dan vervalt kinderbijslag). Soms dus
ook al van toepassing voor (gedoubleerde) vijfdeklassers! Tijdig aanvragen (kwartaal voor je 18 wordt) via
www.duo.nl. Bestaat uit een basistoelage (voor iedereen, ruim 113 euro!) en evt. een aanvullende toelage
(afhankelijk van inkomen ouders). Voor meer vragen hierover kunt u terecht bij Patrick van Aarle
(p.vanaarle@gymnasiumbeekvliet.nl)

Opdracht ‘Studiekeuze, open dagen’ voor klas 5
Om leerlingen van klas 5 te motiveren al in het najaar open dagen te gaan bezoeken (er zijn er veel in
oktober en november!), zullen we binnenkort alle leerlingen van klas 5 deze opdracht geven met de
instructie om deze spoedig uit te voeren – en zo op de hoogte te geraken van de data van geschikte open
dagen (die bijv. rond de herfstvakantie al plaatsvinden). Het inleveren ervan gebeurt op
beekvliet.dedecaan.net onder ‘Portfolio’, zodat de persoonlijke mentor en de decanen deze kunnen inzien.
De tekst van de opdracht wordt ook aan u toegestuurd. Denkt u gerust met uw zoon/dochter mee over
zijn/haar keuzeproces en de te bezoeken open dagen: de ervaring leert dat het keuzeproces bij leerlingen
meer gaat spelen als er van verschillende kanten met ze wordt meegedacht.

Ouders zijn belangrijk!
Tot slot: studenten geven (achteraf) vrijwel altijd aan dat ze veel hebben gehad aan de ondersteuning van
hun eigen ouders in het studiekeuzeproces. Help uw kind dus door mee te denken en mee te gaan naar open
dagen!
Patrick van Aarle, Mechelien Peters Rit
Decanaat Gymnasium Beekvliet

