
Loopbaan-
oriëntatie & 

begeleiding (5H)



Eindexamen komt dichterbij!

Foto examenuitreiking



De stappen:
A. (Leer) jezelf kennen (motieven, interesses, kwaliteiten)

B. Verken de mogelijkheden (websites, open dagen, …)

C. Vergelijk studierichtingen en studies
D. Neem beslissing 
E. Voer uit (inschrijven, matching, kamer zoeken, financiering)

Wat ga jij doen na het HML? 
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• Wat vind jij leuk om te doen?
• Waar word je enthousiast van?
• Waar wil je meer over weten?
• Welk beroep lijkt je leuk?

• Bespreek het thuis
• Bespreek het met 

vrienden/vriendinnen
• Ga in gesprek met je coach
• Wil je interessetest maken? 

Vraag je coach of loop langs bij het 
decanaat (kamer naast CH)

Heb je nog geen idee?

• Kijk op www.studiekeuze123.nl
• Bezoek open dagen
• Pak de keuzegids (kamer Decanaat)
• Praat met bekenden
• Vraag het je docent / coach
• Bespreek het thuis (zij kennen jou 

het beste)
• …

A. Leer jezelf (beter) kennen B. Verken de mogelijkheden



De Haagse Hogeschool 
• Zaterdag 4 februari Open dag (10.00 – 14.00 u)

Inholland
• Zaterdag 4 feb Open dag (10.00 – 14.00 u)

Hogeschool Leiden
• Zaterdag 4 feb Open dag

Hogeschool Rotterdam
• Zaterdag 11 feb Open dag (10.00 – 14.00 uur)

Bezoek open dag(en)!

Zie ook https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen



• LOB PTA Opdrachten
• Inschrijven voor je studie (let op selectie of matching)
• Kosten en studiefinanciering
• Voorbereiden op studeren
• Wat worden je volgende stappen?

Vandaag op de agenda
‘De uitvoering’



Het LOB PTA

• Doel: jou ondersteunen bij voorbereiding op stap na HML

• LOB PTA is verplicht onderdeel
Niet maken = niet meedoen aan centraal eindexamen !

• PTA bestaat uit 7 handelingsdelen (HD’en) 
verspreid over 4h en 5h

• Per handelingsdeel 4 stappen:
1. Jij doet de activiteit
2. Jij maakt de opdracht in Peppels
3. Samen met coach bespreek je jouw gemaakte opdracht
4. Coach tekent af in Magister



LOB PTA, hoe ver ben je al?

Handelingsdelen Check Magister, niet gedaan?
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HD1 – bekijk je toekomst

HD2 – banencarrousel

HD3 – vrije opdracht

HD4 – plusdocument

• Heb je HD5 in 5H gedaan, dan kan HD1 afgetekend 
worden. HD5 niet gedaan? zie HD5.

• Ben je in 5H naar banencarrousel geweest of heb je 
vervangende opdracht gemaakt (coach zet klaar), teken 
HD2 af

• Maak opdracht alsnog (coach kan klaar zetten)! Kan 
verslag maatschappelijke stage met LOB uit 4h zijn

• Als je in 5H plusdocument maakt, mag HD4 ook 
afgetekend worden.
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HD5 – open dag 
(bekijk je toekomst)

HD6 – vrije opdracht

HD7 – Plusdocument

• Maak de vervangende opdracht (vraag coach die klaar 
te zetten). Hoort bezoek open dag bij! (4 feb)

• Kies opdracht uit ‘opdrachtenboek’ 
(zie 1 feb Peppels)

• Maak plusdocument (zie 15 maart Peppels)



Dit schooljaar nog twee LOB 
opdrachten

• LOB Vrije opdracht
Je kiest zelf een activiteit, voert die uit, en maakt opdracht in 
Peppels (zie agenda 1 feb). Daar vind je ook opdrachtenboek 
met ideeën.
Kies een activiteit die voor jou nuttig is!
Kan bijvoorbeeld bezoek aan Open Dag zijn (4 feb 2023)

• LOB Plusdocument
Daarin beschrijf je wat jij allemaal nog meer gedaan en geleerd 
hebt, naast je gevolgde vakken. Denk aan bijbaan, hobby, sport, 
sporttraining geven, klankbord op HML, musical, etc.
Zie opdracht in Peppels op 15 maart



Wat zet je op jouw plusdocument?

Wat vind jij leuk?

Wat vind jij 
interessant?

Wat kan jij goed?

Waar word jij 
enthousiast 
van?

Wat zijn jouw hobbies? 
Waarom?

Welke sport doe jij 
veel? Waarom?

Welke bijbaan, heb jij? 
Wat heb je daarvan 
geleerd?

Welke bewijzen werd 
jij enthousiast van?

Praat erover met vrienden, ouders, coach, …

De vragen zijn 
simpel

De antwoorden zijn 
jouw ervaringen

Waar ben jij 
trots op?



“Ik vind het leuk om in het openbaar te 
spreken, daarom ben ik bij het 
debatteam gegaan. Daardoor kan ik 
mijzelf nu veel beter uitdrukken.”

“Door mee te doen aan het Model 
European Parliament heb ik veel 
geleerd van het luisteren naar anderen 
en hoe het is om anderen te winnen 
voor mijn standpunten.“

“Ik vind het organiseren van 
activiteiten heel leuk om te doen. In de 
feestcommissie heb ik veel 
schoolfeesten mee helpen organiseren. 
Van de kaartjes verkoop tot het 
opruimen na afloop.”

Voorbeelden plusdocument



Jouw eerste Curriculum Vitae.
Je laat zien wat jij allemaal hebt gedaan én vooral geleerd, naast het volgen van je 
vakken en het doen van eindexamen. Waar ben jij trots op? Welke vaardigheden heb jij 
ontwikkeld?

Waarom maak je plusdocument? Terugkijken op afgelopen periode en je bewust 
worden van jouw ontwikkeling. Voorbereid zijn op vragen van anderen (bijvoorbeeld in 
‘matching’ bij studie en bij toekomstige baan).

Hoe maak je plusdocument? Via Peppels, zie opdracht op woensdag 15 maart in jouw 
Peppels agenda. Daar ook video en power point met uitleg. Ga ontdekken, bespreek 
met coach én ga schrijven!

Wat zet je op je plusdocument? Bijbaan, extra activiteiten op school, hobbies, … denk 
aan musical, helpen bij open dag, klankbord, peer-coaching, je geeft training bij je 
sportclub, Cambridge Engels. Telkens korte beschrijving en vooral wat heb je geleerd.

En dan? Laat jouw coach je plusdocument lezen. Daarna printen wij het document en 
krijg je het mee bij de uitreiking van jouw diploma!

Toelichting plusdocument



• Voor opleidingen met numerus fixus is 
aanmelddeadline 15 januari.
https://www.studiekeuze123.nl/selectie/numerus-fixus

• Voor overige opleidingen aanmelden 
uiterlijk op 1 mei (hbo, wo). 
MBO deadline 1 april (direct bij MBO instelling).

• Hoe aanmelden? 
- Schrijf je in via studielink.nl (digid nodig).
- Cijferlijst nodig? 
Vraag aan via Pepijn. In titel ‘cijferlijst’, geef precies aan welke lijst je nodig hebt 
(5v en/of 6v) en de peildatum
- Let op studiekeuzecheck en/of matching

Inschrijven



Toelichting op selectie of 
studiekeuzecheck, wat betekent het?

Numerus fixus studies Overige studies

• Beperkt aantal plaatsen voor 
studenten

• Opleidingen gebruiken eigen 
selectiemethode (decentrale 
selectie)

• Doel: bepalen welke studenten met 
de opleiding mogen starten

• Bij /na inschrijving krijg je informatie 
wat je moet aanleveren / doen.

• Op 15 april hoor je of je toegelaten 
bent.

• Opleiding nodigt jou meestal uit 
voor studiekeuzecheck (ofwel 
matching activiteit)

• Opleiding kan aangeven dat het 
verplicht is om hier aan mee te doen

• Doel: controleren of studie bij je past

• Op basis van jouw deelname krijg je 
vervolgens studieadvies (positief of 
negatief)

• Het advies is niet bindend (wel 
verstandig om het serieus te nemen)



• Numerus fixus studies maken gebruik van decentrale selectie. 
Soms moet je een motivatiebrief schrijven, op gesprek komen of 
een test maken. Er wordt dus niet alleen naar de cijfers gekeken, 
maar ook naar je motivatie en persoonlijkheid. De hogeschool of 
universiteit geeft op de eigen website meer informatie over de 
selectieprocedure. Je krijgt de uitslag op 15 april.

• Overige studies nodigen jou meestal uit voor een 
studiekeuzecheck (matching). Deze is bedoeld om te controleren 
of de studie die jij hebt gekozen, wel écht bij je past nog voordat 
je van start gaat met de studie. Het kan bijvoorbeeld een 
proefcollege zijn of het invullen van een online vragenlijst. Na de 
check krijg je van de onderwijsinstelling een advies dat iets zegt 
over of de opleiding bij jou past. Advies is niet bindend.

Toelichting selectie & matching



Hoeveel kost studeren? 

NIBUD heeft in 2021 
onderzoek uitgevoerd 
onder studenten en 
komt tot volgende 
rekensom:
€ 1.031 per maand

Let op: maak een 
eigen begroting. Hoe 
ziet het er voor jou 
uit?

https://www.nibud.nl/onderwerpen/kinderen-en-jongeren/studeren/



+ vanaf 1 sept 2023: 

Basisbeurs

Hoe ga je dat betalen?



De Studiefinanciering gaat vanaf 2023-2024 naar verwachting uit de 
volgende onderdelen bestaan:

1. De basisbeurs (€ 110 p.m. thuiswonend, € 275 p.m. uitwonend) *
2. De aanvullende beurs (max € 401 p.m., afh. van inkomen ouders) *
3. De studenten OV chipkaart (reisproduct) *
4. De lening ** en
5. Het collegegeldkrediet **.

(*) deze zijn een gift indien studie wordt gehaald (binnen 10 jaar). Basisbeurs 
uitwonend wordt in 23-24 opgehoogd met € 165 p.m. ter compensatie kosten. Let 
op: basisbeurs nog niet definitief (begin 2023 in tweede kamer). 
(**) lening die terugbetaald moet worden, ongeacht of je studie wel of niet haalt.

Als je géén recht hebt op aanvullende beurs, dan kun je dat bedrag extra lenen. 
Zelfde voorwaarden als onderdeel (4) en (5).

https://www.duo.nl/particulier/studiefinanciering/

Meer over studiefinanciering

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiefinanciering-in-het-kort/
https://duo.nl/apps/rekenhulp-studiefinanciering/index.html#/profiel



Inschrijven studie
Via studielink.nl. Houd de deadlines goed in de gaten (15 jan of 1 mei).

Aanvragen studiefinanciering (indien gewenst)
Vraag de studiefinanciering op tijd aan. Het liefst minstens 8 weken voordat jij er 
recht op hebt. Dan weet u zeker dat u niets misloopt. Studiefinanciering bestaat 
uit verschillende onderdelen. Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt. 
Aanvragen via www.duo.nl.* 

Zorgverzekering
18 jaar? Je moet een eigen zorgverzekering hebben én waarschijnlijk heb je recht 
op zorgtoeslag. Zorgtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl.

Uit huis wonen?
Ga op tijd op zoek naar een kamer. Er is kamernood in Nederland. 

Voorbereiden op studeren

(*) Ook als je nog geen 18 jaar bent, kun je studiefinanciering aanvragen.



Wat wordt jouw volgende stap?

Nog geen idee over studie Al eerste idee

Al aantal studies bezocht Ik weet wat ik ga doen!

1

3

2

4

• Doe interessetest(en)
• Bespreken hobbies & interesses
• Gebruiken netwerk
• Bezoek algemene open dag
• …

• Bezoeken meerdere open dagen in 
studierichting

• Lezen over studies / websites
• Gebruiken netwerk
• …

• Bezoeken meerdere 
opleidingsinstellingen voor zelfde 
soort studie (bekijk verschillen)

• Bezoeken meeloopdagen / 
proefstudeerdagen

• Lezen studiegids (hoe ziet eerste 
jaar eruit)

• …

• Let op deadlines inschrijven
• Aanvragen DigiD
• Houd correspondentie opleiding in de 

gaten
• Bereid je voor op matching activiteiten
• Zoek kamer
• …



Ga naar Magister mail en 
vul de enquete in

De resultaten delen we met je coach, zodat je het ook met 
hem/haar kunt bespreken.



Veel succes en 
vooral plezier op 

jouw loopbaanpad !


