
 

 

 

 

NIEUWSB 

Voorwoord 
Het onderwijs in Nederland en ook op het KWC vernieuwt. De tweede nieuwsbrief 

van dit jaar is ook in een nieuw jasje gestoken. Daar ben ik blij mee. Over ruim 

twee weken is het al weer Kerst. Daar kunnen docenten en leerlingen erg naar uit 

zien. Na een periode van hard werken mogen we dan “stoom afblazen” en wellicht 

ook oprecht genieten van het Kerstfeest, feest van warmte en licht. Maar voor het 

zover is informeer ik ieder nog over LOB-zaken. 

__________________________________________________________________ 

Terugblik 

Op 17 november werd de Rotary studie- en beroepen avond druk bezocht door 

ruim 550 leerlingen van twee scholen. Als decaan kreeg ik zowel van deelnemende 

beroepsdragers als van de voorlichters van de aanwezige HBO en WO-instituten 

complimenten over onze leerlingen. Vaak gehoord: “ze waren echt geïnteresseerd 

en stelden goede vragen”. Maar ook: “op mijn oude middelbare school hadden wij 

zo’n avond niet”. Hieruit concludeer ik dat dit een unieke avond in Culemborg is en 

dat leerlingen hierdoor een waardevol inkijk in een beroep/studie kunnen krijgen. 

Komend jaar wordt deze avond op locatie Lek & Linge georganiseerd. 

__________________________________________________________________ 

 

Herintroductie Studiefinanciering?  

Het leenstelsel verdwijnt en de basisbeurs keert terug in het studiejaar 2023-2024. 

Dat is goed nieuws, maar op dit moment van schrijven is nog niet alles duidelijk. 

Het kabinet heeft door de inflatie de basisbeurs wat opgehoogd maar alle plannen 

moeten nog bekrachtigd worden. Ook zijn ze bezig met een tegemoetkoming voor 

studenten die tijdens het leenstelsel gestudeerd hebben. Onder de volgende link 

meer informatie. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-

onderwijs/plannen-kabinet-herinvoering-basisbeurs-en-tegemoetkoming. 

Ik blijf de ontwikkelingen volgen. Wellicht in de volgende nieuwsbrief? 

__________________________________________________________________ 

 

Geldzaken 

In nieuwsbrief 1 heb ik al info verstrekt over twee geldzaken: * 18-jarigen moeten 

zich gaan verzekeren tegen ziektekosten en krijgen daarvoor een zorgtoeslag die 

de belastingdienst verstrekt. * Daarnaast is er 

een scholieren bijdrage 18+ verkrijgbaar via 

DUO. Beiden aanvragen dus!  

Onderstaand bericht neem ik over van DUO, is 

gericht aan leerlingen, maar voor alle ouders 

zeker ook belangrijk. Laat u via bijgaande link 

goed informeren.  

  

“Vanaf je 18e krijgen je ouders geen kinderbijslag 

meer voor jou. Maar wist je dat je dan wel recht 

hebt op een tegemoetkoming scholieren als je op 

het voorgezet onderwijs zit?  

De tegemoetkoming is geld dat je later niet terug 

hoeft te betalen. Dus laat geen geld liggen en check nu alvast duo.nl/bijna18. Je 

leest daar alles over de tegemoetkoming en hoe je het aanvraagt. Ook zie je waar 

je recht op hebt als je gaat doorstuderen aan het mbo of hoger onderwijs”. 
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Nieuws voor H5 en V6 

Puntsgewijs som ik de belangrijke zaken op. 

• Aanmelden voor een studie verloopt via www.studielink.nl. Lees de “studiekeuzespecial 

van BIOND” genoemd in nieuwsbrief 1 er nog maar eens op na. Je hebt een DigiD nodig! 

(let op: aanvraagtermijn is 5 werkdagen, dus doe dat op tijd! Je maakt in Studielink een 

persoonlijk account aan. 

• Aanmelden en deadline voor numerus fixus studies waar een decentrale selectie aan is 

gekoppeld is 15 januari.  

• Aanmelden voor studies met “aanvullende eisen” en “kleinschalig en intensieve instituten” 

is variabel maar vaak ook 15 januari. Goed uitzoeken dus! 

• Aanmelddatum voor de overige studies is uiterlijk 1 mei. 

• De nieuwe Keuzegidsen HBO en WO zijn beiden weer uit en gekoppeld aan de website 

KWC.dedecaan.net. Alle leerlingen kunnen ze online gebruiken. Kijk in het oranje menu. 

De kwaliteit en de inhoud van studies wordt vergeleken en helpt de leerlingen “fine-

tunen”. Mijn advies: gebruik de gids!  

• Cijferlijst nodig voor een decentrale selectie? Veel instituten hanteren de peildatum  

12 januari van je huidige lijst in SOM. Vraag deze aan door een e-mail te sturen naar 

leerlingenadministratie@kwc-culemborg.nl Dan ontvang je vrijdag 13 januari de cijferlijst 

per e-mail terug. Mocht het bij een studie over een andere peildatum gaan dan hoor ik dat 

graag. 

• Gesprek met decaan: alle leerlingen en ouders kunnen dit per email aanvragen. Vooral 

nuttig als er nog geen duidelijkheid is over het jaar na het examen.  

_____________________________________________________________________ 

 

Programma V5 

• Op 19 januari wordt door de Universiteit van Utrecht een zogenaamde Rector’s League 

georganiseerd. Professoren van de UU komen naar het KWC en zullen op een academische 

manier de lessen verzorgen. Leerlingen kiezen vooraf uit een aanbod van interessante 

onderwerpen.  

• Heel V5 heeft komend voorjaar ook een stagedag in het verschiet. Het stageadres 

moeten ze zelf regelen en de stage moet studie- en/of beroeps-georiënteerd zijn. De 

mentor is hiervoor t.z.t. het aanspreekpunt. De decaan zal de info naar de leerlingen 

verzorgen. Datum: dinsdag 21 februari.  

• Minimaal twee keer een opendag, meeloopdag, proefstudeerdag bijwonen op locatie staat 

in het LOB programma. De sfeer proeven op een hogeschool of universiteit, naast het 

verkrijgen van inhoudelijke informatie over een studie, is zeer waardevol. Er op uit dus! 

_____________________________________________________________________ 

 

Nieuws voor H4 en V4 

• In de mentorlessen is er in periode B en C een oriëntatie op studie en beroep. 

• Leerlingen die al een opendag willen bezoeken op een HBO/WO-instituut worden daarin 

gestimuleerd. N.a.v. de Rotary studie- en beroepenavond kan dit een mooi vervolg zijn. 

______________________________________________________________________________ 

 

Keuzes in H3 en V3 

• Keuze Fa/Du/Na: uiterlijk 9 december ronden de mentoren de keuze van “een vak minder 

af” met hun leerlingen. De roostermaker zal dan met alle gegevens aan de slag gaan.  

• In de mentorlessen worden de nieuwe vakken die in leerjaar 4 gekozen kunnen worden 

uitgelegd aan de hand van filmpjes die door de vakcollega’s gemaakt zijn. Enkele 

bovenbouwleerlingen zullen hierbij assisteren. 

• Eind periode B ronden de leerlingen hun Qompasdossier af.  

• Vakdocenten geven advies over het kiezen van hun vak. 

• Daarna bespreekt een leerling de gemaakte profielkeuze met de mentor. 

_____________________________________________________________________ 

 

Agenda en belangrijke data.  

15 Januari:  Aanmelden en deadline numerus fixus opleidingen HBO en WO. 

19 januari: Rectors League voor V5 

21 februari: Stagedag V5 

1 mei:  Aanmelden alle overige opleidingen 
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