
Decaneninfo - klas 6 - module 1 – 22/23 
1. Beschikbaarheid decanen 
 

Je vindt de decanen aan het einde van de B1-gang, trapje af tussen 
B14 en B15/16.  

• Je kunt zonder afspraak langskomen. 

• Verder mag je ook altijd mailen voor een afspraak op een ander 
moment: 
r.vanleeuwen@gymnasiumleiden.nl en 
e.vanderknaap@gymnasiumleiden.nl  

 

2. Vooruitkijken: aanmelden voor een studie 
Studiekeuze en selectie 
• Belangrijke data bij de studiekeuze: 

o inschrijven voor 15 januari 2023 voor studies met een numerus fixus; 
o inschrijven voor 1 mei 2023 voor andere studies. 
o Let op! Dit jaar wordt bij selectie bij uitzondering je cijferlijst gebruikt zoals die is op 12 

januari 2023.  
 

Aanmelden voor een studie 
• Aanmelden voor een studie gaat via Studielink: studielink.nl/.  
 

• Hiervoor heb je een DigiD nodig. Heb je dat nog niet, vraag het dan nu aan: digid.nl/digid-aanvragen-
activeren/.  

 

• Het is van belang dat je óók via de website van je opleiding kijkt hoe de inschrijfprocedure van de 
opleiding is. Studielink is namelijk maar een deel van het inschrijfproces. Er zullen dus altijd stappen zijn 
die specifiek voor een instelling/opleiding gelden.  

 

• Wees heel zorgvuldig. Zorg dat je je gegevens overal correct en compleet invult. Controleer je mail 
altijd goed en lees alle correspondentie grondig. Fouten die ontstaan door het verkeerd invullen van 
gegevens of door het missen van mails, zijn jouw eigen verantwoordelijkheid. 

 

• Denk na over de financiering: zie duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp.  

3. LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) 
LOB-activiteiten en verlof 
• Ook in klas 6 kun je weer LOB-activiteiten ondernemen. Hieronder vallen bijvoorbeeld: een open dag, 

een meeloopdag, proefstuderen, meelopen met een professional in een beroep dat jou interesseert. 
 
• Het verlofbriefje voor een LOB-activiteit haal je ongeveer een week van tevoren op bij de 

decanankamer. Je levert het ondertekend uiterlijk 2 schooldagen van tevoren 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). 
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Data dit najaar 
Voorlichtingsactiviteiten van universiteiten en HBO’s zijn zowel op locatie als online. Vrijwel altijd moet je 
je van tevoren aanmelden. Kijk hiervoor goed op de sites van de opleidingen zelf. 
 

• Meeloopdagen en proefstuderen: meestal eind november, maar sommige opleidingen later en 
sommige eerder.  

• Je kunt verschillende universiteiten ook online proefstuderen bij sommige opleidingen: een heel goede 
manier om echt te ervaren of de inhoud van een opleiding bij jou past. Het aanbod is wisselend, zoek 
op “online proefstuderen”. 

 

Algemene open dagen van de universiteiten: 
 

o TU Eindhoven:   15 oktober 2022 en 11 februari 2023 
o Universiteit van Amsterdam: 12 tm 19 november bachelorweek 
o Vrije Universiteit Amsterdam: 4 en 5 november 
o Universiteit van Utrecht:  19 november 
o Rijksuniversiteit Groningen: 29 oktober 
o Universiteit Leiden:  22 okober 
o Erasmus Universiteit Rotterdam:15 oktober 
o Tilburg University:  5 november 
o Maastricht University:  8 oktober 
o Wageningen Univeristy:  29 september 
o TU Delft:    21 en 24 oktober 
o Universiteit Twente:  14 en 15 oktober 

3. Handig online 
 

• Er zijn allerlei 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. 

 
 

• Overweeg je een studie in het buitenland of een tussenjaar? 
o Kijk eens op wilweg.nl. 
o Op 25 en 26 november 2022 is in de Jaarbeurs Utrecht de Buitenlandbeurs: buitendlandbeurs.nl. 
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