Informatie voor ouders klas 6 over studiekeuze, open dagen en studiefinanciering
Behalve het jaar van het eindexamen is klas 6 natuurlijk ook het jaar waarin uw zoon/dochter een keuze moet
gaan maken voor zijn/haar vervolgopleiding, of een alternatief daarvoor. Hieronder vindt u informatie waarmee
u uw zoon/dochter kunt helpen bij zijn/haar zoektocht naar het juiste vervolg. In veel gevallen verwijzen we
naar de site http://beekvliet.dedecaan.net, waar erg veel informatie te vinden is: over opleidingen, open
dagen, toelatingseisen, financiën, studeren in het buitenland etc.

Het belang van tijdig kiezen
Het aantal argumenten om tijdig te oriënteren en een (liefst meteen juiste) keuze te maken, is steeds groter:
- Steeds meer opleidingen selecteren decentraal (zie verderop), een proces dat vaak al begin klas 6 wordt
ingezet en aanmelding vereist vóór 15 januari in het examenjaar.
- Iedereen moet zich vóór 1 mei van het examenjaar hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding,
i.v.m. de studiekeuzecheck die elke opleiding (verplicht) aan aankomende studenten aanbiedt.
- 30% van de studenten is na 1 jaar geswitcht van opleiding: een dure grap (vaak ook voor ouders!)

Aanmelden op beekvliet.dedecaan.net: ook voor ouders!
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 ‘Registreren’ 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.
- U ontvangt vervolgens een e-mail met een link, waarmee u uw registratie kunt bevestigen.

Open dagen, meeloopdagen 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.
Ook te vinden op de pagina ‘Home’, blok rechtsonder ‘Pagina’s van de decaan’, ‘Info open dagen’.
- Wij bevelen de leerlingen in klas 6 sterk aan om meeloopdagen bij de studie van hun keuze te volgen:
deze bieden een veel helderder blik op een opleiding (via colleges volgen etc.) dan alleen een
voorlichtingsdag. Mocht een opleiding niet tijdig een meeloopdag organiseren, laat uw zoon/dochter dan
gerust bij de decaan navragen of deze wellicht een oud-leerling van Beekvliet kent die deze opleiding
volgt. Zij zijn vrijwel altijd bereid om iemand een dag mee te laten lopen!
Voorlichtingsactiviteiten op school
Te vinden onder ‘Keuzekalender’. Handig om alvast in de agenda te zetten:
- Donderdagavond 5 oktober: webinar (online presentatie, met interactieve mogelijkheden tot vragen
stellen) door medewerkers van DUO over studiefinanciering (en aanmelding Hoger Onderwijs).
Speciaal voor ouders en leerlingen van klas 6! Meer info volgt via e-mail.
- Vrijdagavond 24 november: voorlichting door oud-leerlingen (voor klas 4, 5 en 6 en hun ouders)
- Dinsdagavond 13 maart 2018: beroepenavond, dit jaar op Stedelijk Gymnasium Den Bosch

Zoeken naar geschikte opleidingen en vergelijken van 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 de Keuzegids Online. Hier vind je o.a. vergelijking van
opleidingen (kwaliteit/studentenoordeel/baankans) en doorverwijzing naar vergelijkbare opleidingen.
Via site beekvliet.dedecaan.net onder ‘Links’, of rechtsonder op Home-pagina bij ‘Info studiekeuze’
Bij ‘Links’, ‘Opleidingen zoeken’ staan links naar www.studiekeuze123.nl, www.universitairebachelors.nl,
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.
Via ‘Keuzekenners’ op beekvliet.dedecaan.net
Bij ‘Keuzekenners’ kunnen leerlingen vragen over een specifieke studie of beroep te stellen aan studenten van
opleidingen (die zich daarvoor hebben aangemeld, zgn. studiekenners) en aan ouders van (oud-)leer-lingen
(zgn. beroepskenners). Met zoekfunctie. U kunt zich als ouder ook aanmelden als beroepskenner.

Aanmelding Hoger Onderwijs: Studielink
Aanmelding voor het hoger onderwijs gebeurt via www.studielink.nl. Dat kan al vanaf 1 oktober, maar moet
zeker vóór 15 januari (studies met numerus fixus, zie onder) of vóór 1 mei (overige studies)! Aanmelden kan
voor maximaal 4 opleidingen, waarvan maximaal 2 met numerus fixus. Voor aanmelding is een DigID vereist.
Na aanmelding kan de leerling overigens nog probleemloos de studiekeuze wijzigen, dus tijdig alles alvast
regelen is verstandig. Voor meer informatie: http://info.studielink.nl/nl/studenten/stappenplanstudielink/ en
https://www.studiekeuze123.nl/wegwijzer/studie-kiezen/alles-over-aanmelden-of-nog-twijfels/hoe-moet-ik-mijaanmelden

Numerus fixus: decentrale selectie
Er zijn meer opleidingen waarvoor numerus fixus (beperkt aantal plaatsen per jaar) geldt dan vaak gedacht
wordt. 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 2017 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: cijfers (vaak: eindrapport klas 5), motivatiebrieven, testen etc. 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 kan
voorbereiden. Aanmelding voor decentrale selectie moet vóór 15 januari gebeuren!

Andere opties: studeren in het buitenland, een tussenjaar, …
Leerlingen die (een jaar, of een volledige studie) in het buitenland willen gaan doen, wordt ten zeerste
aangeraden op zeer korte termijn te gaan informeren; deze trajecten vereisen immers vrijwel altijd veel
voorbereidingen. Zie de agenda op beekvliet.dedecaan.net voor een aantal landelijke informatie-bijeenkomsten
over studeren in het buitenland. Voor een jaar studeren in Amerika verwijzen we bijv. graag naar
https://www.fulbright.nl/programmas/csp.html.
Leerlingen die bewust kiezen voor een tussenjaar raden we altijd aan om goed na te denken hoe ze dit jaar
willen invullen. De mogelijkheden zijn legio: vrijwilligerswerk, backpacken, werken, cursussen in binnen- en
buitenland, uitgebreid oriënteren op vervolgstudie. Meer info uiteraard beschikbaar bij de decaan.

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 bij ‘Downloads’, ‘Examencursussen’.

Studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten voor scholieren
Studiefinanciering
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, is het studiefinancieringsstelsel omgezet naar een leenstelsel
(‘studievoorschot’). Een eventuele aanvulling op de financiering (afhankelijk van het inkomen van de ouders)
blijft wel een gift. Aanmelden gaat via www.duo.nl en moet uiteraard op tijd gebeuren. Op donderdagavond 5
oktober houdt DUO speciaal voor leerlingen en ouders van klas 6 een webinar (interactieve online presentatie,
met ruimte voor vragen) over studiefinanciering in het Hoger Onderwijs en de aanmelding Hoger Onderwijs.
Een aanrader!
Tegemoetkoming scholieren
Deze tegemoetkoming is voor scholieren die 18 jaar worden (want dan vervalt kinderbijslag). Zij moeten deze
zelf (tijdig) aanvragen (kwartaal voor 18e verjaardag) via www.duo.nl. Bestaat uit een basistoelage (€ 113,30,
voor iedereen!) en evt. een aanvullende toelage (afhankelijk van inkomen ouders). Voor meer vragen hierover
kunt u terecht bij Patrick van Aarle (p.vanaarle@gymnasiumbeekvliet.nl).
Veel succes met de keuze! Bij vragen: p.vanaarle@gymnasiumbeekvliet.nl, of via Magister.
Patrick van Aarle, Mechelien Peters Rit, decanen Gymnasium Beekvliet

