
PTA  Opdracht H4 
 

Om straks een weloverwogen keuze voor een vervolgstudie/tussenjaar/of?  te kunnen maken, is het 

belangrijk dat je dit schooljaar (meer) zicht krijgt op wie je bent, wat je kunt, waar je hart ligt en waar 

je zoal uit kunt kiezen. Als leerling ben je zelf verantwoordelijk voor de LO (Loopbaanoriëntatie) van 

LOB. Het gaat immers om jouw eigen loopbaan. Je mentor, decaan en anderen (bijvoorbeeld 

ouders/verzorgers) vormen de B (Begeleiding).  

 

In de bovenbouw zijn geen lesuren LOB ingeroosterd. Lees onderstaande daarom extra goed door, 

want jij bent aan zet en zelf verantwoordelijk voor de afsluiting van dit handelingsdeel met een 

voldoende/goed. 

 

Het PTA voor H4 bestaat uit drie onderdelen: 

 

1. Een bezoek aan de Voorlichting HBO op woensdag 6 februari 2019 

op het Greijdanus, voor ouders/verzorgers en leerlingen 

2. Een bezoek aan de Beroepenavond op donderdag 14 maart 

op het Meander College, voor leerlingen 

Je bereidt dit bezoek voor tijdens een mentorles, de opdracht + datum hiervoor volgt nog. 

3. Een bezoek van een open dag of studiebeurs (periode 1, 2 of 3) 

 

Beoordeling 

 

Na afloop van de Voorlichtingsavond HBO én van de Beroepenavond meld je je bij je decaan.  

Je bezoek is voldoende en daarmee zijn deze beide handelingsdelen afgesloten. Voor elke avond dat je 

niet aanwezig bent, maak je een vervangende opdracht die je van de decaan ontvangt. Deze opdracht 

dien je met een voldoende / goed af te ronden.   

 

Het derde onderdeel wordt als volgt beoordeeld. 

 

Aan de hand van een verslag van een bezoek van een open dag of studiebeurs, voer je een gesprek 

met je mentor. De combinatie (gesprek + verslag) wordt beoordeeld met een onvoldoende, voldoende 

of goed. Zolang je een onvoldoende (voor een onderdeel) staat, kun je niet worden bevorderd naar 

H5. 

 

De aanvraag voor een open dag / studiebeurs 

 

1. Minimaal een week voor een open dag / studiedag vraag je per mail (NIET via Magister) 

toestemming aan je mentor. 

 

Let op! 

Wanneer je een aanvraag doet voor een open dag / studiebeurs onder lestijd controleer je zelf in het 

(jaaroverzicht op de website, toetsrooster en je eigen agenda) of er die dag bijzonderheden op het 

programma staan die je niet kunt missen. In dat geval krijg je namelijk geen vrij, want school gaat voor. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor deze check. Blijkt er die dag iets belangrijks te zijn en ben je niet op 

school, dan draag je zelf de consequenties (nakomen, inhalen, etc.).  



 

Wanneer een open dag / studiebeurs zowel doordeweeks als ’s avonds of in het weekend plaatsvindt, 

ga je naar de open dag / studiebeurs in de avond / het weekend.  

 

 

Wat zet je in je aanvraag? 

 

- voor welke activiteit je vrij vraagt + datum, plaats, tijdstip. 

- welke studie(s) je deze dag wilt onderzoeken. 

- wat je per studie te weten wilt komen, dus op welke vragen je antwoord wilt krijgen. 

- waarom je denkt dat deze studie misschien een goede keuze voor jou kan zijn (je kwaliteiten, 

motieven, etc.). 

- wat je deze dag nog meer te weten wilt komen.  

 

En dan? 

 

- de mentor geeft per mail akkoord.  

- Gaat het om een doordeweekse dag, dan mail je dit akkoord naar mevrouw Meekers, 

lmeekers@meandercollege.nl. Zij zet je als geoorloofd afwezig in Magister. Gaat het om een 

zaterdag, zondag of avond? Dan is het akkoord van de mentor voldoende.   

- Nadat je een open dag of studiebeurs hebt bezocht, maak je hier een verslag van (maximaal 

1 A-viertje). Dit verslag mail je uiterlijk 1 week na je bezoek aan de mentor.  

- Vervolgens maak je een afspraak voor een gesprek. Dit kan een studievoortgangsgesprek zijn 

waarbij LOB/het verslag onderdeel is van het gesprek.  

- Onderaan je verslag staan drie punten: 

 

- Waarom is/zijn dit wel/ geen goede opleiding(en)/sector voor mij? 

- Welke vervolgstappen ga ik zetten? 

- ….. (wat je zelf graag in wilt brengen).  

 

- Deze vormen het onderwerp van gesprek. 

- De combinatie gesprek + verslag wordt beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of 

goed. 
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Verslag open dag of studiebeurs 

 
Nadat je op pad bent geweest, onderneem je het volgende: 

 
- Uiterlijk een week nadat je een open dag of studiebeurs hebt bezocht, mail je onderstaand 

verslag naar je mentor, upload je het op meander.dedecaan.net* en bewaar je het in een 

mapje LOB op je device. 

   

Het verslag  

Maak een verslag (één A4) van je bezoek open dag of studiebeurs. 

Beschrijf kort wat je hebt gedaan én uitgebreid wat je wijzer bent geworden / hebt geleerd.   

 

Neem hierbij het volgende mee: 

 

Om bewust eigen keuzes te kunnen maken, die recht doen aan wie je bent en wat je belangrijk vindt,  

is het belangrijk dat je de volgende vijf loopbaancompetenties ontwikkelt: 

 

1. Kwaliteitenreflectie:    Wie ben ik, wat kan ik?    

2. Motievenreflectie:   Wat wil ik? Wat drijft mij?     

3. Opleiding- en werkexploratie:  Welk soort opleidingen en werk passen er bij mij?  

4. Loopbaansturing:   Wat wil ik worden, hoe maak ik de juiste keuzes?  

5. Netwerken:     Wie kan mij daarbij helpen?     

Neem bovengenoemde competenties mee in je verslag voor zover je hier zicht op hebt (gekregen).  

Evenals eventuele vervolgstappen. Wat wil/moet je verder nog ondernemen om tot een keuze te 

kunnen komen? 

 

Je sluit je verslag af met de volgende drie punten (vormen de basis van het gesprek):  

 

1. Waarom is/zijn dit wel/ geen goede opleiding(en)/sector voor mij? 

2. Welke vervolgstappen ga ik zetten? 

3. ….. (wat je zelf graag in wilt brengen).  

 

* In klas 3 heb je gewerkt met www.meander.dedecaan.net. Je kunt inloggen met de gegevens van 

toen (leerlingnummer + wachtwoord). Als je je wachtwoord vergeten bent, klik je op “Wachtwoord 

vergeten of hulp nodig?” en maak je een nieuw wachtwoord aan.  

Heb je nog niet eerder met dit programma gewerkt dan kies je voor registreren. Lukt het je niet om in 

te loggen, zoek dan even je decaan op (Noord 36). 

 

.  

 

 

  



Tips voorafgaand aan/na afloop van een open dag of studiebeurs  

 

- Bekijk wat de Keuzegids Hoger Onderwijs (online in te zien via  

www.meander.dedecaan.net*) schrijft over deze studie en waarin deze eventueel verschilt 

van 'dezelfde studie' aan een andere universiteit of hogeschool. Handig hierbij is dat er een 

onafhankelijk eindcijfer wordt gegeven, zodat je in één oogopslag kunt zien welke als beste uit 

de bus komt. Uiteraard kun je vervolgens doorklikken om te weten te komen waar dit cijfer 

precies op gebaseerd is.  

 

- Surf naar: https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen  

Ook hier vindt je alle studies. Dit maal voorzien van een studenttevredenheidscijfer met uitleg.  

Ook zie je in één oogopslag hoe de studenten verschillende onderdelen waarderen ten 

opzicht van het landelijk gemiddelde.  

 

Wat verder super handig is, is de button “Studie in cijfers” die bij elke studie staat (vrij 

onderaan de pagina). 

 

Als je op deze button klikt, krijg je een mooi overzicht (zie volgende bladzijde):  

 

https://www.studiekeuze123.nl/opleidingen


 
 

Zo kun je van eenzelfde studie per hogeschool/universiteit een printje maken en deze met elkaar 

vergelijken.  

 

 

 


