
 

 

 

 

NIEUWSB 

Voorwoord 
Eén keer per periode A, B en C/D komt deze nieuwsbrief van het decanaat uit.  
LOB-zaken (= Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding) op het KWC worden hierin 

gemeld en toegelicht. Alle nieuwsbrieven worden zo ingericht dat de informatie per 
jaarlaag gerubriceerd wordt. Dat is voor iedereen overzichtelijk. De nieuwsbrieven 
worden gepubliceerd op de website van het KWC (ouderweb/afdeling) maar ook op 
de website van het decanaat (kwc.dedecaan.net oranje menu “nieuwsbrieven”). 
Mochten er n.a.v. de brieven vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Laat het dan via 
een e-mail aan mij weten. Ook voor een afspraak of persoonlijk gesprek kunt u 
mijn e-mailadres gebruiken. 
__________________________________________________________________ 
Welke informatie is er dit schooljaar al verstrekt? 
● Presentatie LOB in het examenjaar. De leerlingen H5/V6 (3 oktober en  
15 september) hebben informatie gekregen over alle zaken die te maken hebben 
met het jaar na het KWC: studeren, werken, een tussenjaar. Belangrijkste 
boodschap: kom in actie voor LOB!  

● Op de ouderavonden V4, V5, V6 en H4, H5 is in het kort het LOB-programma 
toegelicht. 
● BiOND “Studie(keuze)special”: deze is 
uitgedeeld aan alle leerlingen H5, V6. 
Het is een uitgave van de landelijke 
vereniging voor loopbaanbegeleiders 
van jongeren in het onderwijs. Je vindt 

er alle informatie en begeleiding stap 
voor stap naar de start van je studie. 
Vraagt u er gerust eens naar! De 
special is zeer uitgebreid en de moeite 
waard. Gebruiken dus! 
__________________________________________________________________ 
Studiekeuzetraining door Septemberadvies en Decaangesprekken havo 5, 

vwo 6 
● Twaalf leerlingen zijn dit traject gestart en hebben inmiddels een 
trainingsmiddag en een eerste 1 op 1 gesprek gehad. Het is mooi om te zien dat 
het vertrekpunt voor een studiekeuze altijd in de leerling zelf ligt.  
● De mentor is altijd de eerst aangewezen persoon in het begeleiden van het 
studiekeuzetraject. In een mentorgesprek mag LOB dan ook niet ontbreken. 

● De decaan heeft leerlingen opgeroepen voor een studiekeuzegesprek die op een 
zogenaamde “stoplichtlijst” hadden opgegeven nog geen idee van een studie te 
hebben. Mijn indruk is dat de meeste leerlingen het fijn vinden om aan de hand 
van een goed stappenplan aan de slag te gaan. Het gebruik van de 
studiekeuzespecial raad ik zeer aan. Denkt u dat uw zoon/dochter nog een zetje 
nodig heeft, schroom dan niet om hem/haar even door te sturen naar mij. Ik help 
ze graag verder. 
__________________________________________________________________ 
Actuele informatie  
Op donderdag 17 november aanstaande hopen we weer (na twee coronajaren) de 
Rotary Studie- & Beroepenmarkt te organiseren. Het is een avond voor zowel Lek 
en Linge- als voor KWC-leerlingen en ouders/verzorgers.  
Tijd: 19.00-21.00 uur. Op deze avond presenteren zich 10 HBO-instituten en 7 
universiteiten, naast ruim vijftig verschillende beroepsdragers. Voor alle leerlingen 

en ouders/verzorgers is er ook voorlichting in de vorm van een presentatie over  
1: studiefinanciering; 2: werken bij Defensie en 3: de mogelijkheden van een 
zogenaamd “Tussenjaar”.  
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Deze avond is een unieke mogelijkheid voor alle leerlingen om zich te oriënteren en/of te 
verdiepen als het gaat om studiekeuze. Een digitaal programmaboekje met het volledige 
programma en alle deelnemers volgt z.s.m. na de herfstvakantie. 
 
 

 
 
 
Oproep aan ouders/verzorgers: voor deze “Rotary Studie- & Beroepenmarkt” zijn we nog op 
zoek naar ouders/verzorgers die hun beroep willen presenteren. Deze avond is al meer dan 20 
jaar een vast onderdeel voor onze leerlingen in het LOB-proces. Ik verwijs naar de bijlage 
onderaan deze nieuwsbrief voor meer informatie en u vindt daarin ook een directe link om u aan 
te melden. Van harte welkom om onze leerlingen te inspireren!  
_____________________________________________________________________ 
Belangrijkste zaken uit de ouderavondpresentaties havo 5, vwo 6 
1. Toelatingsregels en afronden LOB. In de PowerPointpresentatie die op het ouderweb van 

de KWC website is geplaatst staan de toelatingsregels op een rij. Kijk bij het kiezen van een 

studie altijd welke regels er van toepassing zijn. Er is een directe koppeling met een deadline 

van aanmelden. Deze is bij een Numerus Fixus studie met een decentrale selectie gesteld op 

15 januari 2023. Er is dus enige haast geboden. Deadlines zijn harde deadlines, dus wees 

op tijd met inschrijven. Bij twijfel: kijk altijd op de website van het instituut van keuze. 

Populaire studies zoals o.a. Geneeskunde en Psychologie (WO) en Fysiotherapie (HBO), 

hebben bijna altijd zo’n decentrale selectie. Bij twijfel kunnen leerlingen altijd even langs de 

decaan lopen (kamer B02). 

2. Aanmelden opendagen/meeloopdagen/proefstuderen/masterclasses. De regel is dat 

leerlingen zich altijd via de website van een instituut moeten aanmelden voor deelname aan 

bovenstaande activiteiten. Wees op tijd, want vol is vol. Zorg dus voor een goede planning en 

plan nooit op het laatste moment. Voorkom teleurstellingen! 

3. Geldzaken en DigiD aanvragen. Om op tijd de studiefinanciering te kunnen regelen, moet 

een DigiD aangevraagd worden (https://digid.nl/aanvragen). Vergeet dat niet; de procedure 

neemt 5 dagen in beslag.  

Voor kinderen vanaf 18 jaar vervalt de kinderbijslag. Leerlingen die dit schooljaar 18 worden 

of al 18 zijn hebben recht op twee soorten financiële tegemoetkoming. Het moet wel 

aangevraagd worden. In de PowerPoint staan de links waar! Het gaat om twee zaken:  

1: Tegemoetkoming voor scholieren 18+ (via DUO)  

2: Tegemoetkoming voor ziektekosten (Zorgtoeslag via belastingdienst)(beiden ruim  100 

euro p/mnd.) 

______________________________________________________________________________ 
Keuzes in H3 en V3 
In dit jaar staat “kiezen” centraal. Deze keuzes wil ik alvast in beeld brengen.  
• Alle leerlingen havo en vwo kiezen dit jaar een profiel voor de bovenbouw. Het traject start in 

periode B o.l.v. hun mentor werken zij via een digitale methode van “Qompas profielkeuze”.  
• Halverwege periode B staan de leerlingen voor de keuze om een vak te laten vallen. 

Daarover wordt u t.z.t. per digitale brief geïnformeerd. Het gaat om de vakken natuurkunde, 
Duits of Frans.  

• In havo 3 wordt in periode D van dit jaar een voorlopige keuze voor wiskunde A of wiskunde 
B gemaakt. Ook daarover krijgt u nog bericht. Op de ouderavond heeft de heer Bos deze 
keuzes al toegelicht. 

De nieuwe uitgave van de KWC profielkeuzegids is voor alle leerlingen en ouders/ 
verzorgers van klas 3 havo/vwo. Deze gids wordt begin periode B door de mentor in het 

begeleidingsuur aan de leerlingen uitgedeeld. Voor de ouders/verzorgers wordt deze geplaatst op 
de KWC-website onder team havo of team vwo. In de gids staat alle informatie die belangrijk is 
voor het kiezen van een profiel. Ook de planning van dit traject staat erin. Het is fijn als u als 
ouders/verzorgers t.z.t. een vinger aan de pols houdt.  
_____________________________________________________________________ 
Agenda en belangrijke data.  
• Donderdag 17 november: “Rotary Studie- en Beroepenmarkt”. Voor alle leerlingen H/V vanaf 

klas 3. De avond is dit jaar op onze “collega school” Lek en Linge (19.00-21.00 uur). 
• Deadline opgave Numerus Fixus studies (met decentrale selectie). 
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Bijlage (oproep aan ouders) 
 

 

 

 

 

Deel uw ervaring als professional 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

De Studie- & Beroepenmarkt wordt georganiseerd door de Rotary in samenwerking met het KWC 

en ORS Lek en Linge en is bedoeld voor de leerlingen havo en vwo vanaf klas 3 van beide 

scholen. 

Wanneer: donderdag 17 november 2022, van 19.00 - 21.00 uur 

Lokatie: KWC Culemborg 

 

 

 

 

 

 

 



 

We doen graag een beroep op u voor deze STUDIE & BEROEPENMARKT. 
 

U krijgt een tafel in één van de lokalen, samen met professionals uit een gelijke beroepssector. 

Leerlingen komen langs om vragen te stellen over uw beroep. De tafel aankleden met materialen 

die een indruk geven van uw werk en zo uw beroep in beeld brengen raden wij sterk aan en 

waarderen we zeer. Maak zo de jeugd enthousiast voor uw geweldige werk en leg contacten met 

nieuwe mensen en professionals uit de omgeving. Na afloop is er een korte netwerkborrel. 

• Leerlingen hebben veel aan uw kennis voor hun studie- en beroepskeuze. 

• Veel sectoren kampen met tekorten aan nieuwe instroom. 

• Sla een brug tussen onderwijs en de praktijk. 
  

Lijkt het u wat dan kunt u hier  AANMELDEN   

Na inschrijving ontvangt u vóór 17 november meer informatie. 

Bent u al ingeschreven? 

Stuur deze uitnodiging dan gerust door naar iemand uit uw professionele netwerk. 

Heeft u vragen, mail rotaryculemborg@gmail.com 

We houden ons tijdens de studie- en beroepenmarkt aan de richtlijnen van het RIVM. 
 

Mocht de bovenstaande link niet werken dan is dit de URL: 

https://www.rotaryculemborg.nl/beroepenmarkt?utm_campaign=e2b18297-b408-4540-8e29-

22dfe4d7ccda&utm_source=so&utm_medium=mail_lp&cid=3e60f0aa-f81c-49f7-8b6d-

91b19c6b1d08 
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