Loopbaanoriëntatie voor de bovenbouw (leerjaren 4 en 5)
De leerjaren 4 en 5 noemen we de bovenbouw. In deze jaren volg je naast een aantal
algemene vakken de vakken van je zelfgekozen profiel. Verder bereid je je natuurlijk voor
op het eindexamen, dat in leerjaar 5 plaatsvindt.
Loopbaanoriëntatie
Ook besteden we in de bovenbouw aandacht aan wat er ná je eindexamen komt: een
vervolgstudie en deelname aan de maatschappij. We begeleiden je bij het maken van een
goede studie- en beroepskeuze. Dit doen we onder meer met het vak Loopbaanoriëntatie
(LOB). Zo maak je je eigen loopbaanportfolio.
LOB-activiteiten
Ook volg je een aantal (deels verplichte) LOB-activiteiten die de school organiseert. Deze
activiteiten vind je in dit schema:
Activiteit

Leerjaar

Voorlichters van hogescholen en vwo uit de regio komen samen met oudleerlingen een dagdeel vertellen over de inhoud van hbo-opleidingen binnen
een profiel. Hier hoor je ook welke capaciteiten en studievaardigheden
hiervoor nodig zijn.

4 en 5

Deelname aan een regionale beroepenavond.

4

Een regionale voorlichtingsavond bijwonen over mbo- en hbo-opleidingen.

4

Tijdens de mentorlessen volg je een klassikaal en een gepersonaliseerd
traject om tot een bewuste (studie)loopbaankeuze te komen.

4

Een werkdag meelopen met iemand in een beroep waar je interesse in hebt.

4

Bijwonen van ‘toekomstlessen’. Daarin onderzoek je welke competenties
5
nodig zijn voor een succesvolle start op het hbo. En hoe je deze competenties
kunt ontwikkelen. Er is ook aandacht voor studiekeuze, studiefinanciering,
studiekeuzecheck en aanmelding.
Verplicht bezoek aan een open dag én een meeloop- of proefstudeerdag van
een opleiding naar keuze.

5

Regelmatige gesprekken met je mentor en eventueel de decaan over je
vervolgkeuzes. Je ouders/verzorgers kunnen – op verzoek – bij deze
gesprekken aanwezig zijn.

4 en 5

Vanuit havo 5 kun je doorstromen naar het mbo, mbo+, hbo of vwo. Aankomende
studenten voor studiejaar 2019-2020 moeten zich vóór 15 januari aanmelden bij de
betreffende vervolgopleiding voor een studie met decentrale selectie. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de decaan.

