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Beste leerlingen en ouders,
Dit is de nieuwsbrief van januari 2018 van het decanaat van het Stedelijk Gymnasium.
Ik wil jullie graag informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot studiekeuze.
Het is geen volledig overzicht van heel studiekeuzeland, maar ik bundel op deze plek
relevant nieuws op het gebied van studiekeuze.
De nieuwsbrief gebruikt informatie van diverse bronnen en zal ook verwijzen naar websites
over studies en van studies zelf.
Er zitten twee blijvende kaders in (laatste pagina). Eén bevat zinvolle startpagina’s voor
leerlingen die beginnen met oriënterende fase in de studiekeuze. Het tweede kader gaat
over het LOB-dossier van leerlingen. Vragen als: Hoe vraag ik verlof? en: Hoe maak ik een
goed reflectieverslag van een activiteit? worden hier beantwoord.
Veel succes met je keuzeproces!
Erik Hegge
Decaan

Opleidingenmarkt HBO-WO op het Sint-Janslyceum: dinsdag 7
februari
Een absolute aanrader op studiekeuzegebied in Den Bosch: op dinsdag 7 februari wordt de
jaarlijkse opleidingenmarkt gehouden op het Sint-Janslyceum. Er zullen zeven universiteiten
aanwezig zijn en een groot aantal hogescholen, die voor verschillende studierichtingen
presentaties zullen verzorgen. Ook is er een opleidingenmarkt met algemene informatie
over studeren, studies en taalcursussen in het buitenland. Vooral voor leerlingen van klas 4
en 5 biedt dit een mooie kans om met de oriëntatie voor de studiekeuze te beginnen. Het
programma duurt van 19.00 uur tot 21.30 en is verdeeld in vier presentatieronden.
Het boekje met het complete programma en alle deelnemende studierichtingen vinden jullie
hier.
Parkeerplaatsen zijn zeer beperkt. Er is wel een mogelijkheid om te parkeren in de
parkeergarage St Jan aan de Hekellaan. Teruglopen door het park neemt ongeveer zeven
minuten in beslag. Parkeerwachters wijzen de weg. De opleidingenmarkt is in eerste plaats
voor leerlingen. Ouders zijn welkom, maar graag in beperkte mate in verband met de drukte
in het gebouw.

Pre-University College of Society – Radboud Universiteit
Het Radboud Pre-University College of Society geeft bovenbouwleerlingen die op zoek zijn
naar een flinke uitdaging en zich willen verdiepen in een van de wetenschappen van de
Radboud Universiteit, de kans om alvast aan te schuiven in de collegebanken van de
universiteit.
Het Radboud Talentenprogramma biedt leerlingen op deze manier de mogelijkheid alvast
eerstejaarsvakken te volgen en te proeven van de colleges bij een studieprogramma van
zijn/haar keuze.
Talentenprogramma Letteren
Leerlingen met een talenknobbel of interesse in geschiedenis, cultuur, kunst of
communicatie kunnen meedoen met cursussen van een van onderstaande opleidingen van
de Faculteit der Letteren. De cursus kan eventueel afgesloten worden met een tentamen.












Algemene Cultuurwetenschappen
Kunstgeschiedenis
Communicatie- en Informatiewetenschappen
Duitse Taal en Cultuur
Engelse Taal en Cultuur
Franse Taal en Cultuur
Geschiedenis
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Nederlandse Taal en Cultuur
Spaanse Taal en Cultuur
Taalwetenschap

Leerlingen kunnen zich, met toestemming van hun school, aanmelden tot 31 januari 2018.
Kennismakingsbijeenkomst
De colleges voor periode 3 en 4 beginnen vanaf 5 februari 2018, maar voor die tijd
organiseren we voor deelnemers een kennismakingsbijeenkomst op vrijdag 2 februari
2018. Aan de cursussen van het Talentenprogramma Letteren zijn geen kosten verbonden.
Boeken, readers en ander studiemateriaal dienen leerlingen zelf te bekostigen.
Masterclasses voor bèta-studies
Meer informatie over masterclasses van bèta-studies bij de Radboud Universiteit vind je
hier.

Nieuwe uitgave keuzegids universiteiten
De keuzegids is een onafhankelijke organisatie die elk jaar informatie over alle studies in
Nederland geeft en middels enquêtes met experts en studenten de studies ook waardeert.
Leerlingen kunnen de keuzegids online raadplegen op de computers op school
(www.keuzegids.org/ol).
De uitgave van 2018 is inmiddels uit. Hun algemene analyse van WO-onderwijs in Nederland
is interessant. Het bewerkte hoofdartikel lees je hieronder. Bedenk wel dat het gemiddelde
cijfers zijn en dat ze dus weinig zeggen over de verschillende studierichtingen binnen de
universiteiten.

Groeipijn, behalve in Wageningen
Sinds twee jaar trekken de universiteiten weer meer studenten, uit binnen- én buitenland. Dit jaar
was er zelfs een groei van 10 procent, naar 52.000 eerstejaars. Maar die populariteit heeft ook
risico’s: drie van de sterkste groeiers van de laatste jaren maken een duikeling op onze ranglijst
van beste universiteiten. Alleen Wageningen weet groei te combineren met behoud van kwaliteit.
Een klein overzicht van knelpunten en successen, dwars op de studierichtingen.

Sommige universiteiten scheppen op over hun positie in internationale wetenschappelijke rankings.
Maar wij hebben het over iets anders: de kwaliteit van het bacheloronderwijs. Krijg je een uitdagend
onderwijsprogramma, met goede docenten? Is de toetsing goed doordacht en over het jaar
verspreid? Word je gestimuleerd om kritisch na te denken, problemen te analyseren en aan te
pakken? En zijn collegezalen, zelfstudieruimtes en ICT up-to-date?
Per opleiding kunnen deze punten verschillen. Maar dwars op alle studies zijn er ook interessante
trends. Elk jaar vallen er wel één of twee instellingen van hun voetstuk. De belangrijkste oorzaken:
groeistuipen en geforceerde onderwijsvernieuwing.

Groot, groter, grootst
Eerst de zes brede klassieke universiteiten. Ze hebben duizenden eerstejaars, dus met massaliteit
hebben ze sowieso te maken – zeker bij rechten of psychologie. Tegelijk vind je er ook nog
kleinschalige studies in diverse talen en vakken als archeologie, antropologie of natuur- en
sterrenkunde.
De kunst bij zo’n brede universiteit is om zowel bij grote als bij kleinere opleidingen kwaliteit te
bieden: korte lijnen waar het kan, genoeg structuur waar dat nodig is. In Groningen en Nijmegen lukt
dat het beste. In Amsterdam ligt het moeilijker. Alleen zien we hier nu wel een verschil. De UvA blijft
worstelen met een rommelige organisatie, matige faciliteiten, onvrede onder studenten en het
laagste studiesucces van het hele land. Maar de buren bij de VU zijn deze hoofdstedelijke kwalen
steeds beter de baas. De Vrije Universiteit sluit zich aan bij de middenmoot en laat de UvA voorlopig
achter zich.

De groeiers
Eén universiteit blijft ons verbazen. Dat is Wageningen University. Het aantal eerstejaars verdubbelt
er elke tien jaar, maar van groeipijnen geen spoor. Nog steeds heeft deze groene universiteit het
hoogste studiesucces, de meest tevreden studenten én de beste beoordelingen van keurmeester
NVAO. Bovendien krijgt Wageningen internationaal erkenning voor zowel wetenschappelijke
kwaliteit als duurzaamheid.
De twee andere TU’s spelen haasje-over. Eindhoven, dat jarenlang lof kreeg voor zeer praktijkgericht
onderwijs, scoort nu lager door kritiek op studeerbaarheid en faciliteiten. Vijftig procent groei van de
instroom, plus een universiteitsbrede onderwijsvernieuwing, blijken te veel geweest om de kwaliteit
te handhaven. De TU/e zet nu met een numerus fixus een rem op de groei en krijgt hopelijk snel
weer samenhang in de onderwijsprogramma’s.
Twente neemt het stokje over: daar was drie jaar geleden nog onvrede over een grote
onderwijsvernieuwing. Maar de kinderziektes zijn voorbij en de UT scoort nu ronduit positief – vooral
op begeleiding en faciliteiten.
De drie ‘jonge’ algemene universiteiten in Maastricht, Tilburg en Rotterdam scoorden tot voor kort
allemaal vrij positief, dus beter dan de zes klassieke universiteiten met hun brede en versnipperde
opleidingsaanbod. Voor Maastricht en Tilburg geldt dat nog steeds, maar de Erasmus Universiteit is
in onze ranglijst in twee jaar gedaald.
In Rotterdam pakte een flinke groeistuip samen met ingrijpende onderwijsvernieuwing averechts uit.
Het leidt vooral tot gemopper over de docenten en tot onvrede over faciliteiten zoals
zelfstudieplekken en ICT.

Vrijwilligerswerk in het buitenland
Vorige maand schreef ik over Go Europe, de organisatie van de EU waar veel expertise is op
het gebied van vrijwilligerswerk, talenreizen, studie en stage in Europa uitwisseling en
vakantiewerk. Aangezien vrijwilligerswerk een mooie manier is om nieuwe
(loopbaan)ervaringen op te doen en tegelijk meer over jezelf te leren en avonturen te
beleven zoem ik deze maand in op het thema Vrijwilligerswerk.
Onderstaande tekst en meer vind je ook op de website van Go-Europe.

Hoe pak ik vrijwilligerswerk in het buitenland
aan?
Je bent eruit: jij gaat een tijdje vrijwilligerswerk in het
buitenland doen. Leuk! Het zal per organisatie verschillen wat je precies van tevoren moet
regelen, maar in grote lijnen werkt het zo:
Wat wil je? Hoe lang wil je weg? Wil je in je eentje aan de slag of liever met een groep?
Kies een organisatie. Er is verschil tussen commerciële organisaties (dan betaal je
bemiddelingskosten) en niet-commerciële organisaties (die je helpen voor een klein bedrag),
maar het is het belangrijkste dat de organisatie die je kiest betrouwbaar is. Neem
bijvoorbeeld eens een kijkje bij de organisaties in onze links.
Kies een project. Wat lijkt jou leuk? In welke sector wil jij (meer) werkervaring opdoen?
Je kunt aan de slag!

De goedkoopste optie: EVS
Voor bijna gratis vrijwilligerswerk in het buitenland is European Voluntary Service (EVS) de
beste optie. Je reiskosten en onderdak worden namelijk vergoed en je krijgt maandelijks
zakgeld. Hier lees je meer over EVS. Lijkt dit je wat?
Kies een zendorganisatie waar je je fijn bij voelt.
Een zendorganisatie is een organisatie in het thuisland van de (aankomende) EVS-vrijwilliger,
die helpt waar nodig. Je vindt ze in de Europese database, door bij zoekmogelijkheden
‘Nederland’ en ‘Sending organisation’ te kiezen.
Kies een project.
In diezelfde database vind je ook alle projecten. Je krijgt dan de projecten rondom het thema
van vrijwilligerswerk in het buitenland dat jij zoekt.
Stuur je motivatiebrief en cv naar het project van jouw keuze.
Het is altijd afwachten op antwoord of het project plek heeft en jou als vrijwilliger kiest.
Daarom is het altijd handig om meerdere projecten te mailen. Je kunt ook je zendorganisatie
om tips vragen!
Je kunt aan de slag!
Als je wordt uitgekozen regelen de zendorganisatie en de coördinerende organisatie de rest.
Hou wel rekening met een periode van enkele maanden voor je daadwerkelijk zult
vertrekken en beginnen aan je EVS of ander vrijwilligerswerk in het buitenland.
De reden dat dit een poosje duurt heeft te maken met het feit dat de organisaties subsidie
van de Europese Commissie krijgen om jouw kosten te kunnen vergoeden. Na jouw
sollicitatie moeten zij een aanvraag doen en dat duurt dus even.

Goede startpagina’s voor oriëntatie op studies:
www.studiekeuze123.nl
- alle open dagen op een rij
- overzicht van alle studies en studierichtingen
- studie in cijfers (studies vergeleken per universiteit: door studenten)
- interessetest
- algemene informatie over studeren
www.keuzegids.org/ol
- overzicht van alle studies en studierichtingen
- studie in cijfers (studies vergeleken per universiteit: door studenten en experts)
- de site is completer en gedetailleerder dan studiekeuze123 en is objectief
- informatie over toelating en selectie
De school heeft een licentie voor de keuzegids WO en de keuzegids HBO. Bovenstaande website kan
alleen op schoolcomputers gratis worden bezocht.
Objectiviteit is belangrijk als je een studie gaat kiezen. De meeste informatie die je tot je krijgt
(folders, filmpjes, voorlichtingsdagen) probeert natuurlijk een positief beeld neer te zetten van de
studie. Wees daar alert op, wees kritisch en vraag dóór.

Hoe zat het ook al weer met:

Verzoek voor verlof LOB-activiteit
Als je een activiteit wil doen die hoort bij je studiekeuzeproces dan kun je daar verlof voor krijgen. Als
voorwaarde geldt dat de activiteit niet ook in het weekend wordt georganiseerd (met een geldige
redenen kan de school hierop één keer een uitzondering maken).

Zo dien je een verzoek voor verlof in:
Ga naar www.sgdb.nl, selecteer eerst: school, dan: profiel- en studiekeuze. Onderaan staat het
Verlofverzoek LOB activiteit. Vul deze digitaal in en stuur hem samen met de bevestiging van je
inschrijving via magister naar mij toe. Doe dit minimaal één week voor je wil gaan. Na goedkeuring
door mij (je krijgt bericht) kan je jaarlaagcoördinator definitief toestemming geven. Deze
toestemming verleent hij/zij in de regel als je geen toets of andere verplichtingen hebt op school.

Verslaglegging van een LOB-activiteit
Als je een activiteit onderneemt buiten de school om (bijv. een open dag, een meeloopdag of
proefstuderen) dan vul je hierover een verslag in. Hierin reflecteer je op je activiteit en zet je jezelf
aan het denken.

Zo lever je een verslag in van een LOB-activiteit:
Ga naar www.sgdb.nl, selecteer eerst: school, dan: profiel- en studiekeuze. Onderaan staat het
Reflectieformulier LOB activiteit. Vul deze digitaal, volledig en uitgebreid in en upload hem als
keuzeactiviteit in je LOB dossier op www.stedelijkgymnasiumdenbosch.dedecaan.net

