
NIEUWSBRIEF LOB – KLAS 6 STEDELIJK GYMNASIUM LEIDEN 

Beste leerlingen uit klas 6, 

Gelukkig is het dit jaar (vooralsnog) weer mogelijk om naar fysieke open dagen te gaan. Het is belangrijk om na 

te denken over je toekomst na het examen bij ons op school. Lees daarom deze nieuwsbrief goed door en 

neem contact op met je mentor of met een van de decanen als je meer hulp nodig hebt bij het kiezen of vragen 

hebt naar aanleiding van de inhoud van deze brief. 

Vriendelijke groet, 

Elise Bouman en Marilyn Monster, decanen Stedelijk Gymnasium Leiden - Locatie Socrates 

DECANAAT OP TEAMS 

Naast onze website decaangymnasiumleiden.nl bestaat er een Team in Teams voor het 

decanaat. Daar kun je snel de meest recente informatie over open dagen, PWS, 

contactgegevens van oud-leerlingen en diverse mogelijkheden voor een tussenjaar vinden. Je 

bent door ons al aan dit Team toegevoegd. Kijk hier af en toe dus eens serieus in rond. 

OPEN DAGEN, PROEFSTUDEREN EN MEELOOPDAGEN  

Er worden volop informatiedagen en -avonden georganiseerd door de universiteiten, zowel 

fysiek als online. Ook worden er verschillende meeloopdagen georganiseerd. Als je een 

fixusstudie (een studie met selectie) overweegt, moet je je uiterlijk 15 januari 2023 daarvoor 

aanmelden. Zorg dus dat je voor die datum al een informatie- en/of meeloopdag bezoekt. Voor 

niet-fixusstudies moet je je inschrijven voor 1 mei 2023. 

Let op: De University Colleges hebben vaak de mogelijkheid voor een Early Bird inschrijving. Hierbij is de 

deadline soms al 1 november of 1 december. Bekijk dus goed de informatie op de sites van de opleidingen die 

jou interesseren. 

Op Studiekeuze123.nl vind je een agenda voor alle open dagen op universiteiten en HBO’s. Vergeet je niet 

vooraf in te schrijven op de site van de opleidingen waar je in geïnteresseerd bent, zodat zij je waarschuwen als 

de inschrijving voor de open dagen start. 

Mocht je lessen moeten missen voor een LOB-activiteit, haal dan ongeveer een week voor de activiteit een 

briefje bij de decanen en lever dat uiterlijk 2 werkdagen voor de activiteit met handtekening van je ouder(s) in 

bij de administratie. 

INSCHRIJVEN 

Om je in te kunnen schrijven in klas 6 heb je een DigiD nodig. Dit kun je ook nu al aanvragen. Zeer 

handig, ook voor andere administratieve zaken bij de overheid. Aanvragen kan via: digid.nl/digid-

aanvragen-activeren/. 

Inschrijven gaat via Studielink (studielink.nl). Kijk ook goed op de website van je opleiding hoe de 

inschrijfprocedure voor jouw opleiding is. Studielink is namelijk maar een deel van het inschrijfproces. Er zullen 

dus altijd ook stappen zijn die specifiek voor een instelling/opleiding gelden. 

Wees heel zorgvuldig. Zorg ervoor dat je je gegevens overal correct en compleet invult. Controleer alle mail 

altijd goed en lees correspondentie grondig. Fouten die ontstaan door het verkeerd invullen van gegevens of 

door het missen van mails zijn jouw eigen verantwoordelijkheid. 
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Voor de selectie van fixusstudies is de peildatum 13 januari 2023. Kijk dus goed welke vakken 

belangrijk zijn voor de selectie van jouw studie en houd daar rekening mee bij het bepalen van je 

herkansing.   

AGENDA OPEN DAGEN 

De voorlichtingsactiviteiten van de meeste opleidingen zijn over het algemeen fysiek, maar soms ook online. 

Meestal moet je je van tevoren aanmelden voor de open dagen. Vaak kun je ook op de sites van de opleidingen 

onder het kopje ‘Open dagen’ aangeven dat je een mail wilt ontvangen als de inschrijving open gaat. Doe dit 

vandaag nog, want de dagen zitten altijd erg snel vol. 

Activiteiten zoals meeloopdagen en proefstuderen vinden door heel het jaar heen plaats. Kijk dus goed op 

Studiekeuze123.nl wanneer er een meeloopdag is van de studie die jou leuk lijkt. In januari en februari 

organiseren bijna alle universiteiten en hogescholen een tweede ronde open dagen. Voor fixusstudies zijn die 

open dagen dus te laat! Op het moment worden de open dagen weer grotendeels fysiek georganiseerd, maar 

dit kan nog veranderen indien de coronasituatie verandert. 

De algemene open dagen van de universiteiten zijn dit najaar op de volgende data: 

8 oktober 2022: Maastricht University & University College Maastricht – fysiek 

14-15 oktober 2022: Universiteit Twente – fysiek  

15 oktober 2022: TU Eindhoven – fysiek  

15 oktober 2022: Erasmus Universiteit Rotterdam & Erasmus University College – fysiek  

15 oktober 2022: University College Roosevelt Middelburg – fysiek  

15 oktober 2022: Universiteit Wageningen – fysiek  

19 oktober 2022: Amsterdam University College – fysiek en online 

19 oktober 2022: Rijksuniversiteit Groningen – fysiek  

21 en 24 oktober 2022: TU Delft – fysiek 

22 oktober 2022: Universiteit Leiden  & Campus Den Haag – fysiek  

4-5 november 2022: VU Amsterdam – fysiek  

4-5 november 2022: Radboud Universiteit Nijmegen – fysiek  

5 november 2022: Tilburg University – fysiek  

12-19 november 2022: UvA Bachelorweek – fysiek  

18-19 november 2022: Universiteit Utrecht & University College Utrecht – online (vrijdag) en fysiek (zaterdag) 

De hogescholen in onze regio hebben de volgende open dagen: 

5 oktober en 23 november 2022: Hogeschool Leiden (open avond) - online 

8 oktober en 26 november 2022: Hogeschool Leiden (open dag) - fysiek 

5 november 2022: Haagse Hogeschool – fysiek  

12 oktober 2022: InHolland Den Haag – online én fysiek 

Voor meer informatie over opleidingen die hier niet tussen staan of voor tussenjaarplannen en studies in het 

buitenland ben je altijd welkom bij ons op de decanenkamer tussen lokaal 106 en 107. Je kunt zonder afspraak 

langskomen, maar je kunt ook mailen voor een afspraak: e.bouman@gymnasiumleiden.nl en 

m.monster@gymnasiumleiden.nl. 

 

 

https://www.studiekeuze123.nl/
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/bachelor-open-dag-8-oktober-2022
https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/university-college-maastricht
https://www.utwente.nl/onderwijs/studiekeuzekalender/bachelor-open-dagen/
https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/bachelor-open-dagen/
https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/voorlichting/bachelor-open-dag
https://www.eur.nl/en/euc/meet-us/open-day
https://www.ucr.nl/event/open-day-in-person-2/
https://www.wur.nl/nl/onderwijs-opleidingen/bachelor/studiekeuze-bachelor/bachelor-open-dag.htm
https://www.auc.nl/life-at-auc-students/open-days/open-days.html?cb
https://www.rug.nl/education/bachelor/bachelors-open-day
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/voorlichting-bachelor/bsc-online-open-dagen
https://www.universiteitleiden.nl/agenda/extra/2022/10/bachelor-open-dag-22-oktober-2022
https://www.universiteitleiden.nl/den-haag
https://vu.nl/nl/onderwijs/meer-over/vu-bachelordag
https://www.ru.nl/over-ons/agenda/bachelor-open-dag#:~:text=Op%20zoek%20naar%20een%20leuke,studeren%20aan%20de%20universiteit%20inhoudt.
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/open-dag
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-bachelorweek/uva-bachelorweek.html
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/kennismaken/bachelor-open-dagen
https://www.uu.nl/en/organisation/university-college-utrecht
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/open-dag
https://www.inholland.nl/opendag/
mailto:e.bouman@gymnasiumleiden.nl
mailto:m.monster@gymnasiumleiden.nl

