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Welkom
In deze maandelijkse nieuwsbrief worden de bovenbouwers van het Stedelijk Gymnasium en hun
ouders op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen met betrekking tot studiekeuze. Het is
geen volledig overzicht van heel studiekeuzeland, maar een bundeling van relevant nieuws op het
gebied van studiekeuze. De nieuwsbrief gebruikt informatie van diverse bronnen en zal ook
verwijzen naar websites over studies en van studies zelf.

Er zitten twee blijvende kaders in (laatste pagina). Eén bevat zinvolle startpagina’s voor leerlingen
die beginnen met oriënterende fase in de studiekeuze. Het tweede kader gaat over het LOBdossier van leerlingen. Vragen als: Hoe vraag ik verlof? en: Hoe maak ik een goed reflectieverslag
van een activiteit? worden hier beantwoord.

Veel succes met je keuzeproces!

Doe mee aan de Duurzaamheidsolympiade van INESPO
De tweede Kamerverkiezingen liggen net achter ons. Ook scholieren hebben bij ons
meegedaan aan de scholierenverkiezingen. Er gingen veel stemmen naar partijen die
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Misschien ben je als leerling wel op zoek
naar manieren om te kijken of duurzaamheid ook in je vervolgstudie een rol kan spelen. Een
van de manieren om daarachter te komen is om mee te doen met de
Duurzaamheidsolympide van INESPO (International Environment & Sustainability
Project Olympiad).
Dit is een internationale
duurzaamheidsolympiade die jaarlijks in
Nederland wordt georganiseerd.
Scholieren met een interesse in
wetenschap en techniek worden
uitgedaagd om aan deze olympiade
deel te nemen door een oplossing te bedenken voor een duurzaamheidsvraagstuk.
Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Start profielwerkstuk klas 5
Op 22 maart krijgen jullie voorlichting over het
profielwerkstuk….
Je bent net begonnen met je profielwerkstuk, maar je…
… weet geen onderwerp.
… weet niet hoe je een goede onderzoeksvraag stelt.
… weet niet waar je relevante informatie vandaan kunt
halen.
… hebt geen idee hoe je je jouw briljante idee wetenschappelijk kunt onderzoeken.
… hebt hulp nodig bij je onderzoekopzet.
… hebt lab-ruimte nodig om een onderzoeksplan uit te voeren.
… wil sparren met studenten en/of wetenschappers.
Kijk dan op deze pagina op de website van SGDB, want alle universiteiten kunnen jou en je
groepje op een of andere manier verder helpen om je profielwerkstuk op een whole new
level te brengen.
… en wie weet doe je er wel ideeën op voor je studiekeuze…

Workshop talentontdekking:
fundament van je studiekeuze
Sinds een aantal jaar bieden we als school
een verdieping aan in leerlingbegeleiding.
Twee coaches laten leerlingen in klas 4 in
een kleine groep in één ochtend hun
talent ontdekken.
In klas 4 starten veel leerlingen met hun oriëntatie op studies. Er is een hele ruime keuze in
studies en banen. Sommige banen in de toekomst zijn nu nog niet eens bekend. Kennis over
wie je bent en wat je talent is kan je van pas komen in dit studiekeuzeproces.
Deze workshop beschouwen wij als een verdieping op de loopbaanlessen op onze school op
weg naar een goede studiekeuze. Tijdens de loopbaanlessen kom je al meer over jezelf te
weten. Welke persoonskenmerken horen bij jou? Wat hebben deze eigenschappen te
maken met de oriëntatie op studies en hoe kom je tot je keuze?
Talent gaat echter over hoe jij werkt, hoe jij je manifesteert en wat in één oogopslag je
interesse wekt of wat je niet aan kunt zien. Weten wat je talent is geeft extra fundament.
Het traject dat je begint in klas 4 maak je af in twee workshops in klas 5 en 6. Dan komt de
nadruk steeds wat meer te liggen op het verbinden van je talent aan het proces van je
studiekeuze.
Dit is alvast de vooraankondiging. Binnenkort krijgen leerlingen en ouders van klas 4 een
brief met de mogelijkheid om in te schrijven.

Webinars over studiekeuze, studeren, studiekosten en tussenjaar
Ook de komende periode bieden verschillende universiteiten webinars aan over studeren,
studiefinanciering en een keur aan aanverwante zaken. Hier een selectie:


WUR, 23 maart: Wat maakt studiekeuze lastig? Bedoeld voor scholieren én ouders met
een kind in de bovenbouw vwo
 WUR, 21 april: Een klik voelen voor een opleiding. Bedoeld voor scholieren én ouders
met een kind in de bovenbouw vwo
 Op de RUG is er binnenkort de online Bachelorweek (inschrijven vereist) met onder
andere:
12 /13/14/15 april 18:00-18:10 studiefinanciering (ook te bekijken via youtube)
14 april 14:00-15:00 Studeren en topsport
14 apr 2021 / 19:00-20:00 Het verschil tussen hbo en universiteit (bedoeld voor
scholieren)
15 apr 2021 / 19:00-20:00 Studentenleven
Daarnaast is er inmiddels al een setjes webinars op youtube gezet over het keuzeproces en
studeren in het algemeen. Minder interactief, maar even interessant. hoe help ik mijn kind
kiezen? (UVA/HvA) of: Hoe ontdek ik wat mijn passie is of kijk zelf even naar een onderwerp
dat je bezighoudt.

De zoektocht van...
Live-streams, informatiebrochures, trial lectures en een virtual tour. Dit is hoe een
gemiddelde open dag er tegenwoordig uitziet. Een heel ander verhaal dan een ‘fysieke’ open
dag, dus. Ik, en natuurlijk vele anderen, hebben deze online open dagen bezocht. Er zijn een
aantal universiteiten die ik de afgelopen maanden online bezocht heb, waaronder Tilburg
University. Bij deze open dag zijn er zowel live-streams en per studie een aparte ‘information
booth’ aanwezig. Voor en tijdens de open dag krijg je meerdere herinneringen via mail en/of
berichten. Erg handig, want ik ben nogal vergeetachtig. Ik geloof dat de ze online open dag
meer bedoeld is om mensen te informeren over de studies die ze aanbieden dan dat er
daadwerkelijk duidelijk wordt gemaakt hoe de sfeer is op de universiteit en in de stad.
Hoewel de universiteit dit wel probeert, is het een verloren zaak. Als je echt benieuwd bent
naar de sfeer van de stad, adviseer ik een keer er naar toe te gaan. Na afloop van de open
dag werd ik benaderd door de universiteit om een enquête in te vullen over hoe je de open
dag vond. Zo help je de universiteit en krijg je ook de
mogelijkheid om (nog eens extra) te reflecteren op wat je
gezien hebt. Hier vul je dan in welke live-streams je hebt
bezocht en welke informatie je hebt vergaard. Na afloop van
deze enquête werd ik benaderd door Tilburg University voor
een online meeloopdag, door hen ‘meezoomdag’ genoemd.
Hoewel het dus lastig is om de daadwerkelijke sfeer van de stad
en de universiteit te proeven, vind ik dat deze open dag erg
informatief was en mij zeker heeft geholpen bij het maken van
mijn studiekeuze. Ik raad het iedereen dan ook aan, wie nog
niet weet wat er gestudeerd gaat worden, om zeker een online
open dag te bezoeken!
Cato Mennen, 5D

Alternatieven voor bepaalde selectiestudies.
Een aantal leerlingen in klas 6 is bezig met hun selectieprocedure voor hun selectiestudie. Op 15 april
horen zij of ze een aanbod krijgen van hun studie. Hoewel er veel leerlingen worden toegelaten
wordt elk jaar ook een aantal leerlingen teleurgesteld. Zij moeten zich inschrijven bij een andere
studie. De meesten van hen hebben al lang nagedacht over een plan B. Als je in klas 4 of 5 zit en je zit
te denken over een selectiestudie, dan is onderstaande lijst handig. Er worden veel alternatieven
aangedragen die kunnen dienen als plan B. Of als plan A, wanneer blijkt dat deze studie zelfs beter bij
je past.
Het kan zijn dat dat ook bij deze alternatieven sprake is van decentrale selectie! Een aantal van deze
opleidingen is een HBO opleiding.

Geneeskunde (in alfabetische volgorde):
• Bewegingswetenschappen
• Biomedische Technologie/
Biomedische wetenschappen/
Medische biologie
• Biofarmaceutische wetenschappen
• Fysiotherapie
• Geneeskunde in België
• Gerontologie
• Gezondheid en Leven
• Gezondheid en maatschappij
• Gezondheidskunde
• Gezondheidswetenschappen
• Medische Informatiekunde
• Medische Natuurwetenschappen
• (Neuro) Psychologie
• Medische Beeldvorming en
Radiotherapeutische Technieken (MBRT)
• Moleculaire Levenswetenschappen
• Life Science
• Farmacie
• Psychobiologie
• Technische Geneeskunde/Klinische
Technologie
• Verloskunde
• Verpleegkunde
• Voeding en Gezondheid

Fysiotherapie
• Bewegingswetenschappen
• Ergotherapie
• Lerarenopleiding Lichamelijke opleiding
• Mensendieck
• Orthopedische Techniek
• Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
(België)
je nog kunnen doorklikken op de linkjes.

• Sportkunde

Tandheelkunde
• Mondzorgkunde
• Tandheelkunde in België Diergeneeskunde
• Biologie
• Medische Biologie
• Moleculaire Levenswetenschappen
Conservatorium
• Muziekwetenschappen
• Music & Technology
• Rockacademie
• Toneelschool

Academie voor Lichamelijke Oefening
• Bewegingswetenschappen
• Fysiotherapie
• Sportkunde

Lucht- en ruimtevaarttechniek
• Automotive
• Aviation
• Luchtvaarttechnologie

Bouwkunde
• Bouwkunde (HBO)
• Industriële wetenschappen: Bouwkunde
(België)

Industrial Design/ Industrieel ontwerpen
• Industrieel productontwerp
• Designacademy
• Ontwerpwetenschappen:
productontwikkeling (België)

GOEDE STARTPAGINA’S VOOR ORIËNTATIE OP STUDIES
www.stedelijkgymnasiumdenbosch.dedecaan.net
-

elke leerling van het SGDB is geregistreerd bij deze website
overzicht van alle bachelorstudies (HBO én WO) vind je via de knop keuzegids online
je vind ook: studie in cijfers (studies vergeleken per universiteit: door studenten en experts)
de keuzegids is completer en gedetailleerder dan studiekeuze123 en is objectief
je vind informatie over toelating en selectie
informatie over open dagen vind je onder keuzekalender

www.studiekeuze123.nl
- alle open dagen op een rij
- overzicht van alle studies en studierichtingen
- studie in cijfers (studies vergeleken per universiteit: door studenten)
- interessetest
- algemene informatie over studeren
Objectiviteit is belangrijk als je een studie gaat kiezen. De meeste instellingen die je van informatie
voorzien via folders, filmpjes en voorlichtingsdagen proberen natuurlijk een positief beeld neer te zetten
van de studie. Wees daar alert op, wees kritisch en vraag dóór.

Hoe zat het ook al weer met:
Verzoek voor verlof LOB-activiteit
Als je een activiteit wil doen die hoort bij je studiekeuzeproces dan kun je daar verlof voor krijgen. Als
voorwaarde geldt dat de activiteit niet ook in het weekend wordt georganiseerd (de school kan hierop
één keer een uitzondering maken).
Zo dien je een verzoek voor verlof in:
Ga naar www.stedelijkgymnasiumdenbosch.dedecaan.net. Log in en ga naar downloads. Daar staat het
Verlofverzoek LOB activiteit. Vul deze digitaal in en stuur hem samen met de bevestiging van je
inschrijving via magister naar je decaan. Doe dit minimaal één week voor je wil gaan. Na goedkeuring door
mij (je krijgt bericht) kan je jaarlaagcoördinator definitief toestemming geven. Deze toestemming verleent
hij/zij in de regel als je geen toets of andere verplichtingen hebt op school.
Reflectie op een LOB-activiteit
Als je een activiteit onderneemt buiten de school (bijv. een open dag, een meeloopdag of proefstuderen)
dan reflecteer je hierop.
Zo lever je een verslag in van een LOB-activiteit:
Ga naar www.stedelijkgymnasiumdenbosch.dedecaan.net. Log in en ga naar downloads. Daar staat het
Reflectieformulier LOB activiteit. Vul je reflectieformulier digitaal, volledig en uitgebreid in en upload hem
bij keuzeactiviteiten in je LOB dossier op. Je reflectie is nu ook zichtbaar voor je mentor en voor de
decaan.

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS

https://www.stedgymdenbosch.nl/

073-6219068

K.Min@sgdb.nl (klas 3 en 4)
E.Hegge@sgdb.nl (klas 5 en 6)

