Decanaat
Wie:
Fieka Kerkhof decaan havo/vwo: f.kerkhof@paxchristicollege.nl

Wanneer:
Voor welke vragen kun je terecht bij het decanaat havo/vwo?
-

-

Vragen rondom je profielkeuze.
Welke vakken kan ik kiezen?
Hoe zien de profielen eruit?
Welke consequenties heeft dat voor mijn vervolgkeuzes? Etc.
Vragen rondom studiekeuze.
Welke studies zijn er?
Welke studies zouden bij mij kunnen passen?
Waar kan ik informatie vinden over studies?
Hoe kan ik me verdiepen in de studiekeuze?
Welk niveau zou bij mij passen?
Hoeveel kost studeren?
Hoe meld ik mij aan bij een MBO, HBO en universiteit. Etc.

Hoe:
De decaan en de mentor begeleiden de leerling op school bij het maken van keuzes rondom profielen
en studies.
Gedurende de schooljaren, wordt op verschillende momenten aandacht besteed aan het maken van
keuzes die invloed hebben op de toekomst.
Hieronder wordt per jaar laag aangegeven welk keuzetraject de leerling doorloopt.

Havo 4
In de bovenbouw gaan we met havo 4 leerlingen verder in het keuzeproces.
Leerlingen krijgen van de decaan nogmaals uitleg (verdiepend) over het vervolgonderwijs, de
bachelor – master structuur, de sectoren , de selectie studies etc. Vervolgens gaat de leerling een
eerste zoekopdracht maken, op basis van zijn/haar persoonlijke interesses en kwaliteiten. Tenslotte
maakt de leerling een planning van activiteiten die hij/zij dit jaar wil doen.
De mentor houdt het keuzeproces gedurende de schooljaren verder in de gaten en zal de leerling
stimuleren om na te denken over het vervolgonderwijs. Als de leerling vastloopt in zijn/haar
keuzeproces kan de leerling doorgestuurd worden naar de decaan. Een leerling mag ook zelf contact
zoeken met de decaan en een gesprek aanvragen.
U als ouder bent in dat keuzeproces het belangrijkst, zeker in het begin. Samen in gesprek blijven
over de toekomst, ondersteunen bij het plannen van open dagen en deze samen bezoeken.
Belangrijk hierbij is dat u op de achtergrond aanwezig bent en vragen stelt aan uw zoon of dochter.
Bijv. wat wil uw zoon of dochter te weten komen tijdens een open dag? Ook na afloop is het goed om
wat na te praten en vervolgstappen te bespreken.
Daarnaast is de omgeving van de leerling belangrijk. Wie kent de leerling allemaal, ooms en tantes,
neefjes en nichtjes, vriendinnen/vrienden of op de sportclub, of bij de bijbaan.
Zijn er mensen die interessante beroepen hebben, kun je daarmee contact leggen en deze persoon
interviewen/vragen stellen. Misschien kun je wel een dagje meelopen op het werk.
Tip voor leerling: neem bij elk bezoek een schrift mee en schrijf op wat je ervaart. Dus word je
enthousiast van een bepaalde uitleg of opmerking. Schrijf dat op.

Mentorles havo 4
In de mentorles krijgt uw zoon/dochter 3 opdrachten gericht op het keuzeproces.
1. De introductie door decaan in september/oktober
2. Een netwerkopdracht
3. Een eindopdracht, “pas op de plaats”, Waar sta jij nu? Korte presentatie van 3 of 5 minuten.

De leerling kan alle informatie vinden op Its learning onder het kopje “afdeling havo/vwo”, decanaat,
Havo 4.
Op deze site staat ook de “keuzegids HBO” en de “keuzegids WO”. Een informatieve gids, waarin je
studies kunt vergelijken.

VWO 4
De vwo 4 leerling krijgt in december eenzelfde traject als de havo 4 leerling.

Mentorles vwo 4
In de mentorles krijgt uw zoon/dochter 2 opdrachten gericht op het keuzeproces.
1. De introductie door decaan in september/oktober.
2. De Try-out dag, kennismaking met het universitaire onderwijs.

De leerling kan alle informatie vinden op Its learning onder het kopje “afdeling havo/vwo”, decanaat,
Vwo 4.
Op deze site staat ook de “keuzegids HBO” en de “keuzegids WO”. Een informatieve gids, waarin je
studies kunt vergelijken.

VWO 5
In vwo 5 kan de leerling grotendeels zelf verder met het keuzeproces. Belangrijk in dit jaar is, dat de
leerling weet welke studies een selectie hebben. (numerus fixus)
De leerling kan zich dan voor gaan bereiden op de selectieprocedure. Een selectiestudie betekent nl.
dat cijfers van eind vwo 5 belangrijk kunnen zijn, maar ook dat er gekeken moet worden naar een
alternatieve studie waar geen sprake is van selectie.

Mentoruur vwo 5
In het mentoruur krijgen leerlingen voor hun keuzetraject 2 opdrachten te maken
1. De netwerkopdracht
2. Een eindopdracht “pas op de plaats”, waar sta jij nu? Een korte presentatie.

De leerling vwo 5 kan alle informatie over studiekeuze vinden op https://paxchristicollegehavovwo.dedecaan.net
Op deze site staat ook de “keuzegids HBO” en de “keuzegids WO”. Een informatieve gids, waarin je
studies kunt vergelijken.

Hoe pak je het keuzeproces aan?

Allereerst ga je jezelf oriënteren door op
internet te kijken, boeken, in je omgeving
(netwerk)

Dan ga je verkennen door open dagen te
bezoeken, voorlichtingsavonden,
interviewen van beroepsbeoefenaren etc.

Daarna kun je gaan verdiepen door mee te
lopen bij de studie of proefstuderen.

Dan ga je met alle informatie die je hebt, de
knoop door hakken en neem je een besluit
en meld je jezelf aan bij de opleiding

Interessante websites
www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net
www.studiekeuze123.nl (open dagen en interessetests)
www.startstuderen.nl (opleidingen, op kamers, financiën etc.)
www.youchooz.nl (opleidingen in de zorg/welzijn/sport)
www.duo.nl (aanvraag studiefinanciering, ov reiskaart, tegemoetkoming 18+)
www.radboudzorgacademie.nl , kopje “onderwijs”, kopje “scholieren” (meelopen in het
Radboudziekenhuis)

