
NIEUWSBRIEF LOB – KLAS 4 STEDELIJK GYMNASIUM LEIDEN  

Beste leerlingen klas 4, 

Vanaf dit jaar is het 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 als je vragen hebt naar aanleiding van de inhoud van deze brief. 

Vriendelijke groet, 

Rick van Leeuwen en Emilie van der Knaap, Decanen Stedelijk Gymnasium Leiden - Locatie Athena 

AGENDA OPEN DAGEN 

De voorlichtingsdagen van de meeste opleidingen zijn vanaf dit jaar meestal weer fysiek. 

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 

zodra de inschrijving start. Meld je daarom vandaag nog aan voor dit soort mails, want de 

fysieke open dagen zitten altijd erg snel vol. 

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 opleidingen die jou interesseren. 

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

30 januari t/m 3 februari 2023 Rijksuniversiteit Groningen online  

11 februari 2023 Vrije Universiteit Amsterdam online 

11 februari 2023 Maastricht University fysiek 

25 februari 2023 Universiteit Leiden fysiek 

10 maart (online) en 11 maart (fysiek) 2023 Universiteit Utrecht  

17 maart 2023 Universiteit van Amsterdam fysiek 

25 maart 2023 Radboud Universiteit fysiek 

 

De hogescholen in onze regio hebben de volgende open dagen: 

 

4 februari 2023 Hogeschool Leiden fysiek  

4 februari 2023 Haagse Hogeschool fysiek 

4 februari 2023 Inholland Den Haag fysiek 

 

Je hebt na deze ronde in klas 4 nog twee rondes open dagen in klas 5 en één ronde in klas 6 voordat je moet 

weten of je een fixusstudie wilt volgen. Veel opleidingen organiseren tegelijkertijd hun open dagen, dus plan je 

open dagen goed in. De meeste opleidingen hebben twee rondes open dagen: een ronde in de herfst 

(september-november) en een ronde in januari/februari. Voor fixusstudies is die tweede ronde Open dagen in 

klas 6 dus te laat! 

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 aan het einde van de B1-gang. 

  

https://www.rug.nl/education/bachelor/bachelors-open-day
https://vu.nl/nl/onderwijs/meer-over/vu-bachelordag
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/bachelor-open-dag?gclid=EAIaIQobChMIhbfk5_Hd_AIVlp93Ch3SggdYEAAYASAAEgLDafD_BwE
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/open-dagen
https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/hoe-kies-ik-een-studie/bachelor-open-dagen
https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-bachelorweek/uva-bachelorweek.html
https://www.ru.nl/over-ons/agenda/bachelor-open-dag
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studiekeuze/open-dag
https://www.inholland.nl/opendag/


PROEFSTUDEREN EN MEELOOPDAGEN 

In klas 5 en 6 kun je je bij veel opleidingen aanmelden voor proefstuderen of meeloopdagen. Mocht je een keer 

met iemand een dag mee willen lopen om een beroep in de praktijk te zien, dan kun je daarvoor ook bij ons 

terecht. Je kunt daarvoor zelf in je eigen netwerk met mensen contact opnemen, maar de decanen kennen ook 

veel oud-leerlingen met verschillende soorten beroepen. 

Als je lessen moet missen voor een LOB-activiteit, haal dan uiterlijk 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. Per schooljaar mag je twee keer een dag vrij vragen bij de decanen voor een LOB-activiteit en 

deze dagen mogen niet vallen tijdens toetsweken, PO’s of andere belangrijke opdrachten voor school. 

PROGRAMMA’S OP DE UNIVERSITEIT  

Via school kun je deelnemen aan verschillende programma’s op de ons omringende universiteiten : 

Pre Student Program : Voor sommige mensen is de stap naar de universiteit groot en spannend, omdat zij zelf 

niemand kennen die gestudeerd heeft of die in het hoger onderwijs studeert. Om die stap kleiner te maken, 

organiseert de universiteit Leiden het PreStudent Programma : een programma waar je meer over jezelf leert 

en over studeren aan een universiteit en waar je leert onderzoeken ter voorbereiding op je Profielwerkstuk in 

klas 5 en 6. Het programma duurt een aantal middagen en wordt afgerond in klas 5. 

Pre University Leiden: PreUniversity is een excellentieprogramma van 1,5 jaar in klas 5 en 6, waarbij je iedere 

week op maandagmiddag naar de Universiteit Leiden gaat voor colleges en werkgroepen over verschillende 

onderwerpen. Om mee te kunnen doen aan dit programma moet je minimaal een 8,0 gemiddeld staan op je 

laatste rapport van klas 4 en deelnemen aan een selectieprocedure. 

Pre Classes Universiteit Leiden: Bij PreClasses bezoek je ongeveer 6 middagen colleges over één specifiek 

onderwerp op de universiteit Leiden. Om mee te kunnen doen aan dit programma moet je minimaal een 7,0 

gemiddeld staan op je laatste rapport klas 4 en deelnemen aan een selectieprocedure. 

Pre University Delft : PreUniversity Delft is een online programma van vier modules die je zelfstandig door 

moet werken. Na het afronden van deze modules word je uitgenodigd voor 4 fysieke dagen op de Universiteit 

Delft. 

Junior Med School: Het Erasmus MC in Rotterdam biedt jaarlijks aan 24 talentvolle VWO-leerlingen de 

gelegenheid om deel te nemen aan de Junior Med School, een eerste stap in het traject van toekomstige 

studenten Geneeskunde. Junior Med School biedt een pittig onderwijsprogramma met een hoog en uitdagend 

niveau. Aanmelden bij je decaan moet uiterlijk 3 februari. 

In het voorjaar organiseren de decanen een informatiebijeenkomst over deze programma’s, deze bijeenkomst 

zal aangekondigd worden via Zermelo. 

Kijk op de decanensite of klik hier voor meer informatie over deze programma’s. 

https://decaangymnasiumleiden.nl/

