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Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar van het decanaat van het Maurick College. Met deze
brief willen wij ouders, leerlingen en andere belangstellenden op de hoogte houden van allerlei
ontwikkelingen op het gebied van profiel- en studiekeuze, informatie over vervolgopleidingen, open dagen
en beroepen.
Door de huidige omstandigheden zullen de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding van de leerlingen anders
zijn dan anders. Veel zal op onze school en online plaatsvinden omdat we op het vervolgonderwijs (mboscholen, hogescholen en universiteiten) niet terecht kunnen. Hierdoor is er misschien een hogere drempel
om tot studiekeuzes te komen. Daarom is ieders betrokkenheid en inzet noodzakelijk. Leerlingen, ouders,
docenten, decanen, het vervolgonderwijs: iedereen zal een extra stap moeten zetten. De eerste stap wordt
met deze nieuwsbrief gezet.

De Decanen
Er zijn op het Maurick College vier decanen
actief met elk hun eigen werkgebied:
• Yvonne Hubers: VMBO
y.hubers@maurickcollege.nl
• Coen Swinkels: 3 havo, 3 atheneum en 3
gymnasium c.swinkels@maurickcollege.nl
• Susan van Gastel: 4 en 5 havo
s.vgastel@maurickcollege.nl
• Henriëtte Oude Luttighuis: 4, 5 en 6 vwo
h.oudeluttighuis@maurickcollege.nl
Daarnaast is dit hele schooljaar Patricia Wijen
als stagiair actief op het decanaat voor alle
afdelingen (p.wijen@maurickcollege.nl). Zij
studeert Human Resource Management
(HRM) aan de Fontys Hogeschool in
Eindhoven. Patricia is aanwezig op maandag,
dinsdag en donderdag.
Het decanaat heeft zijn kantoor in het Forum
naast de bibliotheek. Loop daar gerust binnen
met je vragen. De decanen geven ook allemaal
les. Op donderdag zijn ze meestal de hele dag
bereikbaar. Per mail kun je ze altijd bereiken.

Decanaat op de website
Op de website van het Maurick College is
ook een afdeling voor het decanaat. Via de
knop leerlingen kun je naar de site van het
decanaat. Daar zijn per opleiding
informatie en links naar relevante
documenten en sites. Ook de presentaties
van de informatie avonden van de
verschillende afdelingenzijn daar te
vinden.

Decanaat VMBO B/K
Dit jaar werken we volgens de methode van
het vernieuwd VMBO. De mentoren gaan in
de lessen met de leerlingen werken aan de
verkenning van de profielen.
In klas 2 wordt tijdens het vak PPO aandacht
besteed aan de 10 profielen.
In klas 3 en 4 wordt het Profiel Zorg & Welzijn
uitgediept. Mogelijk krijgt u als ouder daar
mee te maken.

Decanaat VMBO-t
Klas T3
- De keuzelessen klas 3 zijn gestart in week
39.
- De PPO (=praktische profieloriëntatie)
valt in week 47. De leerlingen moeten
daar twee snuffelstages van twee
dagen voor zoeken.
- De bedrijfsbrieven die hiervoor zijn
uitgedeeld in de klassen, zijn te vinden op
de website van school en zijn ook te
verkrijgen op het decanaat.
- In week 46 zijn op donderdag en vrijdag
de sollicitatietrainingen voor T3. Deze
worden verzorgd door de organisatie PIT.
- Het AOB-Qompaz Eindexamenproject valt
in week 44 op dinsdag en donderdag. In
week 41 worden daarvoor testen
gemaakt.

Klas Z4 en T4
Let op! Vanaf 1 november kunnen de
leerlingen uit T4 zich al gaan aanmelden voor
een vervolgopleiding. Het KW1C, Helicon, De
Rooi Pannen, ROC Tilburg en het Summa
College gebruiken het programma Intergrip
voor de inschrijving. Daarmee kunnen de

leerlingen zich digitaal aanmelden. Na de
aanmelding op de site van de school wordt
een e-mail naar de leerling gestuurd en
kunnen ze hun DDD (digitale
doorstroomdossier) aanmaken. Dat is
verplicht!
Bij alle MBO opleidingen zijn er meeloopdagen
zodat je een beter beeld krijgt van de
opleiding. Deze kunnen nu door de situatie
met het coronavirus niet doorgaan. Maar elke
opleiding biedt online alternatieven. Kijk op de
websites van de opleidingen. Maak hier
gebruik van!

Decanaat 3 havo en 3 vwo
Leerlingen in de derde klas havo en vwo
bereiden zich voor op het kiezen van een
profiel voor de vierde klas. Deze keuze wordt
voorbereid met diverse activiteiten in onder
meer de mentorlessen. Komende maanden
zijn er de volgende speciale activiteiten:
• november (tijdens een daltonuur)
profielvoorlichting met behulp van
profielvoorlichtingsfilms van Avans met
daaraan gekoppeld een bespreekopdracht
met ouders.
• 11 februari (vwo) en 25 februari (havo) is
er een vakkencaroussel waarin leerlingen
speeddaten met bovenbouwleerlingen en
docenten om een beter beeld van de
profielen en vakken te krijgen.
Profielen: Wat kan je er mee?
Een belangrijke vraag bij het kiezen van een
profiel is welke mogelijkheden deze biedt bij
vervolgopleidingen.
Een overzicht van de toelatingseisen van de
vervolgopleidingen staat op de website van
onze school. Onder de knop leerlingen kun je
het decanaat aanklikken. Daar staat bij havo
een link naar de doorstroom mogelijkheden
naar het HBO. Bij vwo staat een link naar de
doorstroom mogelijkheden naar het HBO en
het WO (Wetenschappelijk Onderwijs).
Profielkeuze in april. Kom nu op gesprek!
De profielkeuze voor klas 4 wordt in de eerste
volle week van april gemaakt. We werken met
diverse activiteiten naar deze keuze toe. Heeft
u vragen? Wacht dan niet tot april, maar maak
nu al een afspraak voor een gesprek bij de
decaan voor 3 havo en 3 vwo: Coen Swinkels.

Decanaat 4, 5 havo en 4, 5, 6
vwo (algemeen)
Studeren na de havo of het vwo? Handige
magazines voor leerlingen en ouders!
Wat is het verschil tussen een hogeschool en
universiteit? Wat kost studeren? Hoe werkt
de selectieprocedure bij fixusopleidingen?
Relevante onderwerpen als je aan de slag
gaat met je studiekeuze. Speciaal voor
studiekiezers én hun ouders zijn er twee
digitale magazines gemaakt waarin deze
onderwerpen, aangevuld met leuke filmpjes,
aan bod komen.
De magazines zijn gemaakt door
Studiekeuze123. Dit is een onafhankelijke,
door de overheid gefinancierde stichting
voor objectieve studiekeuze informatie.
E-zine voor leerlingen
http://digital.edg.nl/studiekeuze123
E-zine ouders
http://digital.edg.nl/studiekeuze123-uwkind-gaat-kiezen
Studiekeuzelab Voorlichtingsweek
Deze activiteit is de vervanger van
StudiebeursZuid. Hierop kunnen leerlingen elk jaar
informatie krijgen over studeren en van studies
aan vele universiteiten en hogescholen. Dit jaar is
het een online activiteit.

Een studie kiezen kan best lastig zijn. Ook
jouw kind staat binnenkort voor deze keuze.
Je kind gaat op zoek naar waar zijn of haar
interesses en talenten liggen, waar hij of zij
wil studeren en leert hoe het hele
studiekeuze- en studietraject in elkaar steekt.
Kan hij of zij daar hulp bij gebruiken?
Van maandag 21 t/m zaterdag 26 september
wordt online de Studiekeuzelab
Voorlichtingsweek georganiseerd. Dit is een
week vol interessante webinars waar jullie
alles leren over het maken van een
studiekeuze en wat erbij komt kijken.
Wat staat je te wachten?
• Ruim 60 interactieve online
voorlichtingen;
• Stel je vragen tijdens het webinar;
• Verschillende onderwerpen, zoals: Sterke
Punten Training, info over studeren in
het hoger onderwijs, voorlichtingen over
een stap naar het buitenland en speciale
webinars voor ouders;
• Gratis 1-op-1 studiekeuze-coaching (in 15
minuten);

•

Studenten en voorlichters van ruim 40
scholen en opleidingen die alles vertellen
over hun school en opleidingen;
• Info voor elk niveau: vmbo, havo, vwo en
mbo!
Bekijk het programma en meld je gratis aan
op voorlichtingsweek.nl. Of lees de
Voorlichtingsweek tips voor meer info.
Open dagen 2020-2021 van hogescholen en
universiteiten
Op de site van studiekeuze123 is een digitaal
overzicht te vinden met alle online open
dagen in het schooljaar 2020-2021 van
Nederlandse Hogescholen en Universiteiten
http://www.studiekeuze123.nl/open_dagen/
Ook op de website van het Maurick College
staat bij de informatie van de decanen een
overzicht van de open dagen tot en met
december 2020.
Let op: veel open dagen en meeloopdagen zijn
al in oktober, november en december. Wacht
niet tot het laatste moment, maar maak hier
gebruik van ook al is alles voorlopig online!
Zoek het uit! Online
Ga jij een studie kiezen? Dan helpt het als je
zoveel mogelijk over jezelf weet: wat vind jij
leuk, waar ben je goed in? Klinkt simpel, maar
het kan best lastig zijn om die vragen te
beantwoorden. Laat je inspireren tijdens Zoek
het uit! Dat is hét gratis Studiekeuze-event
van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen).
Een studiekeuze maken is best lastig, met
zoveel opleidingen om uit te kiezen. Maar
eigenlijk is het ook heel leuk, die zoektocht
naar wie jij bent en wat bij jou past. Én
belangrijk, want wie zich goed voorbereidt op
zijn studiekeuze heeft meer plezier en succes
tijdens en na zijn studie.
Daarom organiseren wij van 1 oktober tot 14
november het gratis studiekeuze-event Zoek
het uit! Daar draait het niet om al die
opleidingen, maar om jou. Waar krijg jij
energie van, wat vind je belangrijk, waar gaat
je hart sneller van kloppen? Als je dat weet,
kun je een bewuste studiekeuze maken. Dat
maakt Zoek het uit! het ideale startpunt van je
studiekeuze. Én het is een heel mooie
voorbereiding op de Open Dagen in
november.
Livestreams

We trappen af met 3 inspirerende livestreams.
Die zijn vooral bedoeld voor ouders. Evelyne
Meens van Fontys Hogescholen vertelt
bijvoorbeeld over een Leven Lang Kiezen en
Carol Lamers van Deltatrainingen gaat in op
de rol van ouders in de studiekeuzeproces. En
wat dacht je van een sessie van Youngworks
over studiekeuze en motivatie. Die laatste is
voor jongeren trouwens ook interessant!
Online workshops
Als studiekiezer leer je jezelf beter kennen
tijdens de online workshops. Je gaat dan met
een klein groepje concreet aan de slag met je
studiekeuze. Of je zoekt uit waar jouw
talenten liggen en wat jou motiveert. Zo kom
je weer een stap verder in je studiekeuze! Er is
ook 1 workshop speciaal voor ouders. Daarin
geeft Carol Lamers van Deltatrainingen
handvatten mee voor het begeleiden van je
kind bij zijn studiekeuze.
Let op: bij de workshops is het aantal plaatsen
beperkt, dus meld je snel aan.
1-op-1 gesprekken
Na de workshops volgen individuele
gesprekken tussen studiekiezers en
studiekeuzecoaches. Daarin kun jij je eigen
situatie verder bespreken. Leuk als je ouders
of verzorgers hier ook bij willen aanschuiven.
Meer info:
https://www.han.nl/evenementen/zoek-hetuit/#
Aanmelden voor het vervolg onderwijs
hogeschool en universiteiten
Aanmelden uiterlijk vóór 1 mei. Nummeris
Fixus opleidingen vóór 15 januari, maar het
liefst zo snel mogelijk. Dit kan vanaf 1 oktober.
Je krijgt dan meestal ook al eerder een oproep
voor de studiekeuzecheck.
Aanmelden via www.studielink.nl
Brochures opleidingen
Op het decanaat zijn diverse nieuwe
brochures binnengekomen. Van MBOopleidingen tot universiteiten. Loop eens
binnen en vraag ernaar. Kijk voor open dagen
e.d. ook regelmatig op de prikborden naast de
kantoren van de coördinatoren van jouw
afdeling.

Decanaat in 4 en 5 havo
Decanaat in 4 en 5 havo
LOB-uur (4 havo)
Alle havo 4 leerlingen krijgen in de komende
weken hun eerste LOB-uur (Loopbaan- en
oriëntatiebegeleiding). Onder begeleiding van
de decaan gaan ze zich oriënteren op een
aantal activiteiten en interesses die hen
aanspreken. Ze beantwoorden een aantal
vragen waardoor ze zichzelf en hun wensen
op het gebied van opleiding en beroep beter
leren kennen. Ook de ouders worden bij hun
studiekeuzeproces betrokken.
Rotary beroepenavond
Op woensdag 25 november zou het Maurick
College in samenwerking met de Rotary Club
Vught de jaarlijkse beroepenavond
organiseren. We zijn op dit moment druk
bezig met het bedenken en opzetten van een
andere invulling. We houden u op de hoogte.

Decanaat in 4 en 5 en 6 vwo
Maatschappijklassen 4 vwo maken in
november de keuze voor hun profiel dat het
tweede semester ingaat. In het tweede
semester zullen alle 4e klassen het
vakkenpakket kiezen waar ze uiteindelijk
examen in zullen doen. Het LOB-programma is
te vinden op de site van de school.
Voor leerlingen uit 5 vwo is het zaak dat zij
aan het eind van het jaar zover zijn dat ze hun
studiekeuze hebben kunnen beperken tot een
drietal studies. In het 6e leerjaar zouden ze
dan tot een definitieve keuze kunnen komen.
Hiervoor kunnen zij dit jaar online open dagen
bezoeken en de 6e klassers de online
meeloopdagen. De data zijn te vinden op de
sites van de verschillende Universiteiten en
Hogescholen. De decaan beschikt over een
voorlopig overzicht per universiteit en voor
advies en vragen zijn leerlingen welkom op
het decanaat.
Activiteiten voor leerlingen:
Het Maurick College organiseert een aantal
activiteiten voor de leerlingen. Deze zijn
vooralsnog onder voorbehoud. Hier een kort
overzicht:
4 vwo
• Voor de leerlingen in 4 vwo wordt een
LOB-uur ingepland (Loopbaan Oriëntatie
en Begeleiding). In dit uur werken de

leerlingen met de decaan aan opdrachten
om zich te oriënteren op vervolgstudies.
• Van 21 -26 september is de
voorlichtingsweek van het Studiekeuzelab,
zie eerder in deze brief.
• 25 november 19.00 uur. Beroepenavond
in samenwerking met Rotary Vught.
Er wordt gekeken naar een alternatief.
• Op 4 februari 19.00-21.30 is de
opleidingenmarkt op het Sint Janslyceum.
Leerlingen kunnen in 4 rondes een
voorlichting krijgen van diverse
opleidingen HBO en Universitair.
• 3 april in de middag: Radboud Try-out
(Radboud Universiteit Nijmegen). Deze
vindt dit jaar online plaats en is te vinden
op de site van de universiteit of klik op
deze link. Een mooie gelegenheid om
kennis te maken met het reilen en zeilen
op een universiteit.
5 en 6 vwo:
• Bezoeken van open dagen en
proefstuderen, voorlopig online.
Het bezoeken van open dagen en het volgen
van proefstuderen of een meeloopdag zijn
een belangrijk onderdeel van het kiezen van
een vervolgopleiding. Het is belangrijk dat
leerlingen dat doen.
De leerlingen moeten wel zelf uitzoeken naar
welke open dag en of proefstudeerdag ze
willen gaan. Zie ook het kopje “open dagen” in
deze nieuwsbrief. Stimuleer uw kind om dit te
doen. Kiezen kost tijd en die moet je er voor
vrijmaken.
Radboud Universiteit Nijmegen
Voor 5 en 6 vwo leerlingen organiseert de
Radboud Universiteit Pre-University Colleges,
masterclasses, talentenprogramma’s en
science-wedstrijden.
Numerus Fixus
Vanaf 2017 mogen hogescholen en
universiteiten zelf bepalen wie ze aannemen
en de manier waarop dat wordt gedaan.
Zo werkt het
Studenten mogen zich voor twee opleidingen
met een numerus fixus aanmelden. Voor de
meeste studies mag je je op twee
verschillende plekken aanmelden, voor de
opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde,
fysiotherapie, tandheelkunde en verloskunde
geldt dit niet.

Gevolg
Het aanmelden moet een stuk vroeger dan
normaal, namelijk vóór 15 januari 2021. Als
vervolgens blijkt dat inderdaad te veel
mensen zich hebben ingeschreven, komt er
een selectie. De uitslag van die selectie volgt
op 15 april. Studenten die niet zijn toegelaten,
komen op een wachtlijst te staan en worden
alleen nog geplaatst als geselecteerde
studenten afvallen. Intussen kunnen zij zich
inschrijven voor een studie zonder selectie.
Positieve ontwikkeling
Hogescholen en universiteiten met een
numerus fixus kijken nu niet alleen meer naar
cijfers (eindcijfers 5 vwo) zoals met een
centrale selectie het geval was, maar ook naar
motivatie, persoonlijkheid en andere
prestaties. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen
door een toets of gesprek. Het is gunstig dat
je dat nu zelf in de hand hebt of je wordt
aangenomen of niet. Want zaken aan het
toeval overlaten is natuurlijk prima, maar niet
als het gaat om je toekomst. Overigens voor
leerlingen die nu in 6 vwo zitten zal
waarschijnlijk niet naar het eindcijfer van 5
vwo gekeken worden, maar naar de cijfers tot
en met januari in 6 vwo.
Verzin een plan B
Het zou natuurlijk zomaar kunnen dat je toch
niet wordt toegelaten voor de opleiding van je
dromen. Zorg daarom dat je een plan B hebt.
Liefst eentje dat in de lijn ligt met je studie uit
plan A. Wanneer je volgend jaar dus nog een
keer de decentrale selectie van geneeskunde
wilt proberen, is het verstandig om met de
opleiding biomedische wetenschappen het
jaar te overbruggen. Deze keuze sluit beter
aan dan bijvoorbeeld de Nederlandse taal en
cultuur.

