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Welkom
In deze maandelijkse nieuwsbrief worden de bovenbouwers van het Stedelijk Gymnasium en hun
ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van actuele 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 vaste 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 LOB-dossier
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!

Open dagen
Gezien de reflectieformulieren die
binnenstromen zijn veel leerlingen er
volop mee bezig: het bezoeken van open
dagen, online of fysiek. Te druk geweest
met andere dingen? In december worden
er nog 448 activiteiten georganiseerd. Ga
naar studiekeuze123.nl/open-dagen en ga
aan de slag met filters naar keuze. Succes!

New Creators – vooropleiding
kunstacademie in Den Bosch
Overweeg je een creatieve studie na het
vwo? In ons eigen Den Bosch zit een
kunstacademie, die vooropleidingen
organiseert. Door het volgen van een van
de cursussen leer je de kunstacademie
kennen en ervaar je hoe er gestudeerd
wordt. Het programma New Creators is
speciaal ontwikkeld voor creatieve
jongeren vanaf 15 jaar en helpt je bij het
kiezen van de juiste opleiding. Je kunt
kiezen uit verschillende cursussen en
workshops en er zijn meerdere
startmomenten in het jaar, maar let op:
het is niet gratis. Kijk op:
https://stjoost.nl/studies/vooropleiding

De zoektocht van… Laura Dams (klas 6)
Ik heb al een tijdje zitten nadenken over een tussenjaar. Ik wist alleen nooit precies wat ik
zou willen doen of leren. Reizen leek me altijd al ontzettend gaaf, maar ik wist nog helemaal
niets in detail: Waar wil ik heen? Wat wil ik daar doen? Hoe lang wil ik naar het buitenland?
Wat zijn de kosten? Doe je dit via een organisatie of moet je alles zelf regelen? Daarom wilde
ik me daar graag meer in gaan verdiepen en dit heb ik gedaan door naar de Buitenlandbeurs
in Utrecht te gaan.
De Buitenlandbeurs was in de jaarbeurshallen in Utrecht. Ik ging samen met mijn vader,
omdat ik graag met een ouder wilde gaan om hun gedachtes over het jaar ook te zien en
meemaken. Ik kan je aanraden om met iemand te gaan, omdat je zo ondertussen kan praten
met iemand over wat je interessant lijkt en je een second opinion hebt.
Op de beurs waren ontzettend veel kraampjes. Er waren kraampjes voor specifieke
activiteiten, zoals au pair worden, vrijwilligerswerk doen en talencursussen volgen. Maar er
waren ook kraampjes van grote reis- of studieorganisaties. Bij de kraampjes kon je vragen
stellen en praten over jouw opties en interesses. Dit vond ik erg fijn, omdat ik zo
professioneel advies kreeg.
Door het oriënteren op de beurs weet ik dat ik een talencursus wil gaan volgen. Op de beurs
zelf heb ik vragen kunnen stellen over de kosten, de duur van een talencursus, mogelijke
talen en de daarbij mogelijke landen en steden. Dit vond ik erg fijn. Hierdoor heb ik al een
aantal opties afgestreept en is mijn plan steeds specifieker gaan worden. Bij elk kraampje
kon je informatieboekjes meenemen en dit heb ik ook gedaan. Zo kan ik thuis nog eens
bladeren door mijn opties en zo een concreet plan samenstellen met mijn ouders.
De beurs is zeker niet alleen handig voor mensen die een tussenjaar in het buitenland willen
doen. Er waren ook veel kraampjes over studeren in het buitenland, binnen én buiten
Europa. Ik kan de beurs dus iedereen aanraden die ook maar iets in het buitenland wil gaan
doen.

Webinar ‘Twijfel over je
studiekeuze’

University College - welke
vakken heb je daar zoal?

Deze webinar over twijfel aan je
studiekeuze, georganiseerd door de
Universiteit van Wageningen, is gericht op
ouders met een kind in bovenbouw
havo/vwo of beginnend studenten. Maar
ook leerlingen zijn natuurlijk van harte
welkom om mee te doen. Inschrijven kan
hier.

Een van de University Colleges, UC
Roosevelt (Middelburg), heeft een aantal
gesprekken op hun YouTubekanaal gezet.
Hierin leggen professoren of
hoofddocenten uit hoe hun ‘track’ eruit
ziet, welke vakken erbij horen en wat je
kan verwachten. Geïnteresseerd in
Mechanical Engineering, Political Science,
Linguistics of een van de andere 13 tracks
en niet bang voor een Engelstalige
opleiding? Kijk hier.

Wie echt voor diversiteit is, steunt eerste-generatie studenten
De Universiteit Utrecht heeft een ijverig programma voor ‘Equality, Diversity & Inclusion’,
‘maar het probleem is dat ze niet goed weten hoe studenten die dat echt nodig hebben te
bereiken’, zegt Rémi ter Haar (25).
Rémi weet waar ze het over heeft: studeren was voor haar als dochter van een loodgieter en
een kassamedewerkster niet vanzelfsprekend, nu is ze voorzitter van de studentenraad van
de Universiteit Utrecht. Ze voltooide een bachelor Franse taal en cultuur en nu haar tweede
master. Rémi heeft intussen een studieschuld van 70.000 euro.
Rana Kuseyri (22) (..) had het als in Turkije geboren dochter van een alleenstaande moeder
en beursstudent veel te druk met haar dubbele bachelor Rechtsgeleerdheid en Liberal Arts &
Sciences aan Leiden University College (LUC), waar studenten uit diplomaten- en
expatgezinnen de toon zetten. Aanwezigheid in colleges is daar verplicht, Rana wilde
duidelijk maken dat dit niet altijd gaat als je veel moet werken om rond te komen. Zij begon
daarom het dispuut ‘Not Rich at LUC’, voor studenten net als zij. Wel zo duidelijk, maar dat
leek niet de bedoeling. Er meldden zich vijf studenten, ‘de rest moest werken of schaamde
zich, eentje werd echt boos’.
We drinken koffie in de kluswoning die Charisma Hehakaya (29) met haar vriend kon kopen
in Den Bosch. Hij komt uit Vught-Noord, waar de villa’s staan. Zij uit Vught-Zuid, ‘de andere
kant van het spoor’. Rémi lacht: ‘Romeo en Julia.’ Charisma is de dochter van een huisvrouw
en een metaalbewerker. Haar vader verloor zijn werk, waarna het gezin van de voedselbank
moest leven. Ze zijn van Molukse afkomst en dat haar vader niet langer kostwinner kon zijn
bracht ‘frustratie en spanningen’. Charisma zakte voor haar atheneum, maar voltooide het in
het volwassenenonderwijs. Daarna volgden een bachelor innovatiewetenschappen en twee
masters, nu promoveert ze.
Charisma richtte onlangs het Eerste-Generatie Fonds op voor studenten van de Universiteit
Utrecht die net als zij de eerste in hun gezin zijn die studeren. (…) Want eerste-generatie
studenten moeten veel op eigen houtje uitvinden. Voor deze drie begon dat al op school,
met Latijn durven kiezen (Rémi) en alle schoolreizen zelf betalen (allemaal). (…)
Hun afkomst biedt ook voordelen. Rémi ziet vriendinnen ‘recht uit hun studiebubbel’ nu hun
eerste baan vinden, ‘en ze lopen bijna tegen een depressie aan, omdat ze nog moeten leren
omgaan met mensen buiten de academische wereld’. Charisma: ‘Wij kunnen al vroeg
vooruitdenken, plannen, schouders eronder en deadlines halen.’ Moeilijk onderwerp voor
eerste-generatie studenten: hoe de afstand tot familie groeit, omdat je denken zo kan
veranderen, op een manier die moeilijk is uit te leggen. Je hebt ook ouders die gewoon niet
bij machte zijn geïnteresseerd vragen te stellen, zeggen ze voorzichtig. De eenzaamheid die
het uitslaan van je vleugels dan kan meebrengen.
uit: Volkskrant, 22 november 2021 Lees het hele artikel hier

Vooraankondiging: studiemarkt073
Elk jaar wordt de
opleidingenmarkt van het St.JansLyceum bezocht door 5000
scholieren uit de wijde
omgeving van Den Bosch. Vorig
jaar werd deze avond online
georganiseerd en ook dit jaar
presenteren heel veel
universitaire- en hbostudies zich
digitaal op donderdag 17
februari. Je kunt je voor vier
studies inschrijven. Vooral voor
vierdeklassers is het een dikke
aanrader, maar ook in klas 5 of 6
kun je er wat aan hebben.
Begin januari krijgen alle
bovenbouwleerlingen een mail
met de mogelijkheid om zich in
te schrijven.

Campagne 'Bijna 18'
Met de campagne 'Bijna 18' brengen we de
pagina duo.nl/bijna18 bij scholieren onder de aandacht.
Op die pagina informeren we hen over de
tegemoetkoming scholieren. Ook kunnen ze er lezen
waar ze recht op hebben bij een vervolgopleiding aan
mbo, hbo of universiteit.

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 vindt ook: studie in cijfers (studies vergeleken per universiteit: door studenten en experts)
de keuzegids is completer en gedetailleerder dan studiekeuze123 en is objectief

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
- je vindt informatie over toelating en selectie
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.sgdb.nl/

073-6219068

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

