
HAVO 5 & VWO 6 

Examenjaar 2017-2018 
 

  Decanaat: 
   Marion Bosma 
  Havo: 26 september 2017 
  Vwo: 28 september 2017 
  

 
  



Kiezen is een proces 
1. Oriënteren  
Welke belangstelling/interesse?  
 

2. Verkennen 
Bezoek Open dag, praat met vrienden, familie 
 

3. Verdiepen  
Sfeer, vakken, opleiding (meelopen…) 
 

4. Knoop doorhakken 
Ja, ik kies voor…. 



Wat nog meer? 

 Studiekeuze activiteiten 
 Open dagen / meeloopdagen / dag student 
 Fixus opleidingen 
 Aanmelden 
 Informatie  
 Materiaal voor leerlingen 
 Niet geslaagd… en nu? 
 Overstap Havo5 naar vwo5 

 
 
 
 
 
  



Activiteiten 

 Onderwijsbeurs Zwolle: 8/9 november 14.00-21.00 

 
 
 

 Beroepenvoorlichting: 13/14/16 november 19.00 -21.00 

 
 

 Terugkomdag: 8 december 13.30 -14.40  
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Onderwijsbeurs Zwolle 

Woensdag 8 november  
14:00 - 21:00 uur 
Donderdag 9 november    
14:00 - 21:00 uur 
 
 

Gratis e-ticket en korting NS via: 
www.onderwijsbeurs.nl  
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http://www.onderwijsbeurs.nl/


Beroepenvoorlichting 

Beroepsbeoefenaren vertellen over hun werk 
Waar: CSG Augustinus (Admiraal de Ruyterlaan 37, Groningen) 

Wanneer: 3 avonden 13, 14 en 16 november 
 
Je kunt per avond maximaal drie beroepen bezoeken.  

Drie rondes 19.00/19.45/20.30 uur. 
 

Inschrijving via:  
www.beroepenvoorlichtinggroningen.nl  

 
  

http://www.beroepenvoorlichtinggroningen.nl/


Terugkomdag 

Als school verzorgen wij 
op vrijdag 8 december  
de terugkomdag. 
(van 13.30 – 14.40)  
 
Oud-leerlingen vertellen 
over de opleiding  
die ze nu volgen.     

 
  



Open dagen Hanze 

Alle opleidingen: 
Zaterdag 11 november 2017: 10.00 – 16.00 uur 
Zaterdag 17 februari 2018: 10.00 – 16.00 uur 

Vrijdag 6 april 2018: 16.00 – 19.00 uur 
 
 

Extra open dag uitsluitend voor fixusopleidingen: 
Vrijdag 8 december 2017: 15.00 – 18.00 uur 

www.hanze.nl  

http://www.hanze.nl/


Open dagen RUG 

Vrijdag 10 november 2017: 9.00 -17.15 uur 
Vrijdag 2 februari 2018: 9.00 -17.15 uur 

Zaterdag 14 april 2018: 10.00 – 16.00 uur 
 

Aanmelding verplicht via www.rug.nl  
Voorlichtingsdag alleen voor ouders: 

Zaterdag 18 november 2017 
Zaterdag 9 juni 2018 

  

http://www.rug.nl/


Meeloopdag / dag student 

Meeloopdag Hanzehogeschool 
Hele jaar door 

Aanmelden via: www.hanze.nl   
  
Een dag student RuG 

november/december 2017 + maart/april 2018 
Aanmelden via: www.rug.nl  

http://www.hanze.nl/
http://www.rug.nl/


Decentrale Selectie 

 Alleen bij fixus opleidingen = beperkt aantal studenten 

 Solliciteren naar studieplek 
 Selectie altijd door opleiding zelf   

 Geen gegarandeerde toelating met 8+ 

 Selectiecriteria: eerdere schoolprestaties / motivatie / 
persoonlijkheid / evt. CV / evt. opdrachten of toetsen 

 
 
 
 
 

 
 

 



Aanmelden fixus opleidingen 

 Check altijd of de opleiding van voorkeur een fixus 
heeft: www.studiekeuze123.nl 
 

 Per jaar mag je je aanmelden bij 2 opleidingen met een 
fixus, ook bij dezelfde opleiding bij verschillende 
instellingen  
 

 uitgezonderd: Geneeskunde / Tandheelkunde / 
Fysiotherapie / Mondzorgkunde, hier slechts 
inschrijving bij één instelling 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.studiekeuze123.nl/


 
Deadline fixus opleidingen  

  

 

15 januari 2018  
 

 

 

 
Uitslag 15 april 2018 

 
 
  



  Tips m.b.t. fixus-opleiding 

 Niet terugschrikken voor deelname aan ‘selectie’ 
 Proces loopt via Studielink en onderwijsinstelling, 

mailbox goed in de gaten houden 
 “Bewijs van toelating” binnen twee weken 

verzilveren, anders vervalt deze 
 2x “Bewijs van toelating”?... Je mag slecht één 

verzilveren  
 Niet geselecteerd? Dan aanmelden vóór 1 mei bij 

een andere studie 
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deadline overige opleidingen  

  

 

1mei 2018  
 

 
 
  



Keuze gemaakt en nu? 

 Stap 1: Vraag DigiD aan:  

www.digid.nl   
 Stap 2: Inschrijven Studielink (vóór 15 januari  of 1 mei):  

www.studielink.nl   
 Stap 3: Aanvragen studiefinanciering/voorschot: 

 www.duo.nl 

 Stap 4: Studiekeuzecheck  
NB: gebruik privémail adres 

 

http://www.digid.nl/
http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/


Studiekeuze123.nl 

 

Handig overzicht waar welke studie  

gevolgd kan worden. 

 

In één keer alles op een rij?  

Print dan de totaaloverzichten uit voor het hbo/wo. 

 

 

http://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie 

  

http://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
http://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
http://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
http://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
http://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
http://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
http://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie


Studiekeuze123.nl  

 
 
  

Ook voor ouders 
veel informatie 
op de site te 
vinden! 



http://decazine.vvsl.nl/Studiekeuzespecial2017      
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  



Via mentor ontvangt u 
   

    
 
 
  



Brochure RUG 
 

'Studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen  
2018-2019' 

 Psychologie  
 geen numerus fixus studiejaar 2018-2019 

 bladzijde 21, 22 en 99 van deze gids staat van wel 
 Aanmelden dus voor 1 mei 2018  
 matchingprocedure 
 
 
 
 

 
 

 
  

http://brochures.rug.nl/ba-psychologie


Handige keuzegidsen 

 
 
 
 
 

Versie 2018: hbo okt. 2017/universiteiten nov. 2017 
www.keuzegids.org 

 
 

 

http://www.keuzegids.org/


Niet geslaagd? Wat nu? 

 Hele programma opnieuw, gewoon bij ons 
 

 Of naar het Vavo: 
 Maximaal 4 vakken 
 Leerling blijft ingeschreven bij Harens Lyceum 
 School besteedt leerling uit aan het Vavo 
 Rector moet hiervoor toestemming geven 
 Traject loopt via decaan, dus altijd eerst afspraak maken 

 

 Voorlichting Vavo op Kerklaan dag na uitslag 

 
 
 
 
 
  



Overstap havo5 naar vwo5 
 Uiterlijk 15 december 2017 bij mentor aangeven 
 Gemiddelde op centraal schriftelijk eindexamen 

(CSE) minimaal 6,8 
 Kernvakken en rekenexamen met eindcijfer 6 of 

hoger afgerond 
 Wiskunde gevolgd op havo 
 Bij voorkeur een 2e moderne vreemde taal gevolgd 

op havo 
 Motivatiegesprek 
 Docententeam Havo 5 overwegend positief 
 
 
 
 
  



Vragen? 

 
 
  

decanaat@zernike.o2g2.nl 
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