
Decaneninfo – Klas 5 - Module 1 - 2021-2022 

1. Wat is LOB? 
 
LOB betekent Loopbaanoriëntatie en – begeleiding en omvat alles hier op school wat te maken heeft met 
profiel- en studiekeuze en inschrijvingen op vervolgopleidingen en/of het organiseren van een tussenjaar. 
De LOB-lessen en de begeleiding worden verzorgd door je mentor. De decanen, de heer van Beelen en 
mevrouw Bouman ondersteunen hen daarbij. 
Je vindt de decanen, de heer van Beelen en mevrouw Bouman, in kamer Delta (tussen de lokalen 106 en 
107) .  
Je moet bij de decanen langs voor het aanvragen van verlof voor open dagen (maximaal 2 dagen per jaar), 
voor cijferlijsten en referenties die je nodig hebt voor inschrijving op universiteiten en andere opleidingen, 
voor een gesprek over studiekeuze of tussenjaar en voor vragen over je vakkenpakket.  
Loop binnen met een vraag als de deur open staat of mail voor een afspraak op een ander moment: 
bln@gymnasiumleiden.nl en bma@gymnasiumleiden.nl. 
Begin niet te laat met je LOB-traject: als je een selectiestudie wilt volgen, moet je al rond de kerstvakantie in 
klas 6 de knoop doorhakken. 

2. Handige sites 
 

• Er zijn verschillende sites die je kunnen helpen bij het LOB-traject, bijvoorbeeld: 
o studiekeuze123.nl: een onafhankelijke website boordevol informatie. 
o leiden.studiekeuzeplein.nl van de Universiteit Leiden (account is gratis): verschillende testjes voor 

verschillende fases in je keuzeproces.  
o studeermeteenplan.nl: de studiekeuzewebsite van de overheid.  
o icares.com (account is gratis): studies zoeken en een studiekeuzetest doen. 
o Overweeg je geneeskunde? Kijk eens op ikwildokterworden.nl. 

• Je kunt op verschillende universiteiten ook online proefstuderen. Dit is een goede manier om te ervaren 
of de inhoud van een opleiding bij jou past. Het aanbod is wisselend. 
Op de achterkant van dit informatieblad vind je een uitgebreid overzicht met open dagen. 

• Overweeg je een studie in het buitenland of een tussenjaar? 
o Kijk eens op wilweg.nl. 
o Op 26 en 27 november 2021 is de Buitenlandbeurs: buitendlandbeurs.nl. 

 
3. LOB-activiteiten en verlof 
• Vanaf klas 4 kun je LOB-activiteiten ondernemen. Hieronder vallen bijvoorbeeld: een open dag, een 

meeloopdag, proefstuderen en meelopen met een professional in een beroep dat jou interesseert. 

• Het verlofbriefje voor een LOB-activiteit haal je ruim een week van tevoren bij ons op. Je levert het 
uiterlijk 2 schooldagen van tevoren ondertekend bij de administratie in. Te laat = geen verlof! 
Je kunt alleen verlof aanvragen buiten de toetsweken, op dagen waarop je geen andere toetsen of 
verplichte activiteiten hebt (bijv. referaat, mondeling, excursie). 

• Op Teams vind je in het Team Decanaat Socrates klas 5 en 6 de laatste informatie en nieuwsberichten 
over LOB en handige bronnen. Ook op de site van de decanen (decaangymnasium.nl) vind je veel 
handige informatie. 

• Op 3, 9 en 10 november vinden de Leidse Voorlichtingsavonden weer plaats. Deze avonden zijn dit jaar 
toegankelijk voor leerlingen uit klas 4, 5 en 6. Ouders zijn helaas niet welkom. Meer informatie over de 
Leidse voorlichtingsavonden vind je op de site Leidsevoorlichtingsavonden.nl. 
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Data van open dagen in het wo dit najaar 
Voorlichtingsactiviteiten van universiteiten en hbo’s zijn momenteel deels online en deels fysiek. Meestal 
moet je je van tevoren aanmelden van de opleidingen zelf, doe dat vandaag nog, want de dagen zitten altijd 
snel vol.  

• Meeloopdagen en proefstuderen (voor klas 5 en 6): meestal eind november, maar bij sommige 
opleidingen later en sommige eerder. In januari en februari organiseren bijna alle universiteiten nog een 
tweede ronde Open dagen. Voor fixusstudies zijn die dagen echter te laat. 

• De algemene open dagen van de universiteiten zijn dit najaar op de volgende data:  
o 28 september: University College Maastricht - online 
o 2 oktober: TU Eindhoven - fysiek 
o 4 oktober: Q&A avond TU Delft - online 
o 9 t/m 16 oktober: UvA Bachelorweek – misschien online 
o 16 oktober: University College Roosevelt Middelburg - fysiek 
o 23 oktober: University College Roosevelt Middelburg - online 
o 27 oktober: University College Maastricht - fysiek 
o 29 en 30 oktober: Universiteit Leiden - online 
o 30 oktober: Erasmus Universiteit Rotterdam - online 
o 30 oktober: Universiteit Wageningen - fysiek 
o  ? november : TU Delft – online – Exacte data nu nog onbekend 
o 5 en 6 november: VU Amsterdam - online  
o 5 en 6 november: Radboud University Nijmegen - fysiek 
o 6 november: Universiteit Wageningen - fysiek 
o 6 november: Tilburg University - fysiek 
o 6 november: Maastricht University - fysiek 
o 12 november : Rijksuniversiteit Groningen – fysiek 
o 13 november : Amsterdam University College – fysiek/online ? 
o 19 en 20 november : Universiteit Utrecht - online 
o 20 november : University of Twente - fysiek 

• De universiteit Delft biedt elke vrijdag om 15.00 uur een campustour aan waarbij je met een student een 
wandeling over de campus maakt en verschillende gebouwen bezoekt. 

• Houdt de sites van de verschillende universiteiten goed in de gaten om te weten of de 
voorlichtingsactiviteiten fysiek of online plaatsvinden. 

• Neem contact op met een decaan voor meer informatie over de hbo’s, of zoek zelf op studiekeuze123.nl of 
de site van de instelling de benodigde informatie. 

• In het voorjaar van 2022 zullen er op alle opleidingen weer open dagen plaatsvinden. Plan je bezoek aan de 
Open dagen dus verstandig, soms vallen open dagen van verschillende opleidingen gelijktijdig en je wilt 
uiterlijk in het najaar van 2022 alle opleidingen die jou interesseren wel bekeken hebben. 

 

4. Belangrijke data bij de studiekeuze (in klas 6)  
- Begin december : Deadline Early Bird inschrijving bij University Colleges 
- 15 januari 2023: Deadline inschrijving studies met selectie, de fixus-studies 
- 1 mei 2023: Deadline inschrijving overige studies 

 
Let op je eindcijfers van klas 5 worden vaak gebruikt als onderdeel van de selectie bij fixus-studies. 


