
1 
 

BELANGRIJKE DATA LOB – ATHENEUM 6  2019-2020 

 
Alle open dagen,  

meeloopdagen,   https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen 
proefstuderen etc.   

 

23 t/m 25 september  hele dag  Driedaagse stage. PTA-handelingsdeel * 

 

Vanaf 1 oktober  kun je je  aanmelden bij universiteit of hogeschool 

 

Donderdag 26 september 19.30 uur  Webinar DUO over studiefinanciering, live  

Uitzending 

 

Vrijdag 4 oktober &  10.00 – 17.00 uur Onderwijsbeurs Zwolle, IJsselhallen 

Zaterdag 5 oktober  09.00 – 16.00 uur 

 

Donderdag 10 oktober  19.30 uur  Informatieavond A6/H5 over examen,  

inschrijving studie en studiefinanciering 

 

van 4 november  online   Webklassen Rijksuniversiteit Groningen 

 t/m 1 december  inschrijven vanaf 1 okt.   

     

vrijdag 8 november   10.00 – 17.00 uur open dag Rijkuniversiteit Groningen 

 

vrijdag 8 november   13.00 – 21.00 uur open dag Windesheim  

 

zaterdag 16 november  10.00 – 15.00 uur opleidingsmarkt Isala 

 

vr. 22 & za. 23 november 10.00 – 16.00 uur De Buitenlandbeurs, Jaarbeurs in Utrecht 

 

Zaterdag 23 november                11.00 – 16.00 uur  Rijksuniversiteit Groningen: voorlichting voor 

ouders van leerlingen in A5 en A6 

 

!!! 15 januari  uiterste   studies met selectie !!! 

voor studies met   inschrijfdatum aanvullende eisen soms eerdere datum 

 

 

vrijdag 24 januari  13.00 – 21.00 uur open dag Windesheim 

 

vrijdag 31 januari   10.00 – 17.00 uur open dag Rijkuniversiteit Groningen 

 

Donderdag 26 maart  middag en avond Tussenjaarbeurs op Wellantcollege, Houten 

vrijdag 3 april   13.00 – 17.00 uur open dag Windesheim  

zaterdag 18 april  10.00 – 17.00 uur open dag Rijksuniversiteit Groningen 
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Uiterlijk 18 maart    LOB eindgesprek met mentor  

   PTA-handelingsdeel * 

 

!!! Vóór 1 mei  inschrijven bij studies zonder selectie !!! 

Vergeet niet ook   deel te nemen aan  de studiekeuzecheck/matching. 

 

 

* verplichte LOB-activiteit 

 

 Op de pagina’s hieronder vind je de aanvullende informatie. Websites, locaties etc.  

En ook de verplichte LOB-activiteiten: stage én eindgesprek LOB. 
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Meer informatie 

 

Driedaagse stage in A6 – PTA-handelingsdeel 

 

Data  

woensdag 4 september Stagecontract is ingeleverd bij mentor/decaan. Een kopie van het 

stagecontract heb je opgeslagen in je LOB-porfolio in magister. 

 Contact opnemen met mentor/decaan wanneer je stage nog niet 

rond is. Plan van aanpak maken. 

van 23 t/m 25 september Stage 

uiterlijk 30 september Het eindverslag van je stage mailen aan je stagebegeleider én aan je 

mentor. Het eindverslag zit samen met de beoordeling door de 

stagebegeleider ook in je LOB-portfolio in magister 

vóór 14 oktober gesprek met mentor over de stage en de planning van je LOB-

vervolgacties. 

 

Webinar van DUO over Studiefinanciering 

 

Tijdens de Webinar kun je al je vragen stellen over studiefinanciering en wat daarbij komt kijken.  

https://duo.nl/webinar/ 

 

 

Onderwijsbeurs Noordoost IJsselhallen Zwolle 

Informatie (oriënterende fase) over studiemogelijkheden op mbo, hbo en universitair niveau. 

Daarnaast informeert de beurs ook over studeren, stage en taalreizen buiten onze landsgrenzen. 

TOEGANG = GRATIS! 

 

Locatie 

IJsselhallen 

Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle 

 

Aanmelden 

Na digitale aanmelding via onderstaande website ontvang je je toegangsbewijs direct in je mail.  

Print het ticket met barcode uit en vergeet het niet mee te nemen naar de IJsselhallen.  

https://www.onderwijsbeurs.nl/  

 

 

Informatieavond A6 over examens, inschrijven voor een vervolgopleiding, studiefinanciering etc. 

Deze avond is voor ouders en leerlingen samen. De avond gaat over het examenjaar en allerlei zaken 

rond de studiekeuze, het inschrijven voor een vervolgopleiding, studiefinanciering, ov-kaart etc.   

 

  

 

 

https://duo.nl/webinar/
https://www.onderwijsbeurs.nl/
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Open dagen Rijksuniversiteit Groningen 

Inschrijving vooraf via de website:  http://www.rug.nl/   

 

 

Online Webklassen Rijkuniversiteit Groningen 

Een webklas is een door de RUG gemaakte cursus in de Student Portal (een elektronische 

leeromgeving). Webklassen zijn cursussen gemaakt voor scholieren uit 5 en 6 vwo, met materiaal uit 

het eerste jaar van een opleiding. In deze webklassen maak je kennis met een wetenschappelijke 

studie van de RUG in ongeveer 10 (studielast)uren. Je doet dit door teksten te lezen, opdrachten te  

maken en met andere deelnemers en je webklasdocent te discussiëren. De cursus duurt vier weken. 

Iedere week neem je stof door en maak je opdrachten. Vragen? webklassen@rug.nl  

 

Aanmelden 

https://www.rug.nl/society-business/scholierenacademie/scholieren/webklassen/  

 

 

Open dagen en open avonden Windesheim  

Inschrijving vooraf via de website:  https://www.windesheim.nl/  

 

 

Meelopen en/of proefstuderen Windesheim 

Inschrijving vooraf via de website:  

https://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meelopen/   

 

 

Opleidingsmarkt Isala 

De opleidingsmarkt is bedoeld om scholieren en hun ouders/verzorgers te informeren over de veelheid 

aan mogelijkheden om te leren en te werken in het ziekenhuis. Collega’s met bekende en 

onbekende(re) ziekenhuisberoepen heten de bezoekers van harte welkom en beantwoorden alle 

vragen over de (voor)opleiding en het echte werk daarna. 

 

Inschrijven via www.isala.nl/opleidingsmarkt  

 

 

De Buitenland Beurs, Utrecht 

De Buitenland Beurs heeft een veelzijdig aanbod aan buitenlandse hogescholen en universiteiten en 

organisaties gericht op taalreizen, vrijwilligerswerk, stages, tussenjaar en high school programma’s. 

Bezoekers kunnen gratis lezingen bijwonen met thema’s als studies, stages tussenjaar in het 

buitenland. Daarnaast vertellen verschillende (oud-) studenten over hun ervaringen in het buitenland.   

Locatie 

Jaarbeurs Utrecht (Hal 7 & 8) 

Jaarbeursplein 

3521 AL Utrecht 

 

Aanmelden 

https://www.buitenlandbeurs.nl/nl  

http://www.rug.nl/
mailto:webklassen@rug.nl
https://www.rug.nl/society-business/scholierenacademie/scholieren/webklassen/
https://www.windesheim.nl/
https://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meelopen/
http://www.isala.nl/opleidingsmarkt
http://www.jaarbeurs.nl/
https://www.buitenlandbeurs.nl/nl
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De Tussenjaar Beurs 

De TussenjaarBeurs geeft jongeren, ouders en onderwijsprofessionals ideeën voor het invullen van 

een tussenjaar in binnen- en buitenland. En informeert over effecten van een tussenjaar en 

mogelijkheden om risico’s te beperken. 

 

Locatie 

Wellantcollege  

Randhoeve 2 

3992 XH Houten 

 

Aanmelden:   

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/ 


