
Decanaat in de bovenbouw 
 

 

In klas 3 is de profielkeuze afgerond. In de bovenbouw wacht de leerlingen een nieuw keuzetraject:  

de studiekeuze. 

 

Evenals in klas 3 is er ook in de bovenbouw een LOB-programma. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie 

en Begeleiding. Het doel van dit programma is het verantwoord kiezen van een vervolgopleiding.  

Het traject bestaat vier stappen: 

 Oriënteren op studies (klas 4 en 5) 

 Verkennen van studies (klas 4 en 5) 

 Verdiepen in studies (klas 5 en 6) 

 Knoop doorhakken (klas 6) 

Een lesprogramma en een aantal activiteiten ondersteunen dit traject. De leerlingen gaan in de 

bovenbouw verder met de methode Qompas en bouwen ze een loopbaandossier op. Dit dossier is in 

de eerste plaats van belang voor de leerlingen zelf, maar speelt ook zeker een rol bij studies waarbij 

een selectie geldt. 

 

In klas 4 bezoeken de leerlingen de WO-voorlichtingenmiddag. Dat is een middag waar alle 

universiteiten zich presenteren met vrijwel alle opleidingen die er te volgen zijn in Nederland. Het gaat 

om korte presentaties van de opleidingen om de leerlingen een globaal idee te geven van de 

universitaire studiemogelijkheden. Deze middag zal dit schooljaar plaatsvinden op vrijdag 5 februari 

2021. Waarschijnlijk op een digitale wijze; op dit moment lijkt het niet waarschijnlijk om een 

evenement waaraan honderden leerlingen meedoen fysiek te organiseren.  

 

Daarnaast bezoeken we de universiteit van Groningen tijdens de College Carrousel dagen. Zo’n bezoek 

is voor de meeste leerlingen een eerste kennismaking met een universiteit. Het programma bestaat 

uit het volgen van hoorcolleges, werkcolleges en kennismaken met de stad en/of de campus. 

Vooralsnog gaat de universiteit van Groningen ervan uit dat deze activiteit fysiek aangeboden kan 

worden. Op dinsdag 6 april 2021 is het Gymnasium Celeanum ingepland. 

 

In klas 5 staan twee activiteiten op het programma: een informatiemarkt in het najaar en een 

beroepenavond in het voorjaar. Tijdens de informatiemarkt geven oud-leerlingen voorlichting over 

studies en het studeren. Tijdens de beroepenavond zijn het ouders/verzorgers van vijf scholen voor 

het voortgezet onderwijs in Zwolle die een presentatie geven over hun beroep.  

 

Verder wordt er van de leerlingen verwacht dat ze op eigen gelegenheid informatie verzamelen over 

studies. Dat kan digitaal (een uitstekende website is www.studiekeuze123.nl ), maar ook fysiek door 

het bezoeken van open dagen en meeloopdagen. Vooralsnog zijn deze dagen online, maar de 

verwachting is dat vanaf volgend schooljaar er ook weer fysieke bezoeken mogelijk zullen zijn. 

 

Ten slotte kunnen leerlingen en ouders bij de decaan van klas 4 terecht met specifieke vragen. 

Daarvoor ben ik beschikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag. 

 

Bart Scheperboer 

decaan klas 4 en 6 

 

 


