Nieuwsbrief Decanaat
Belangrijke data
Candea data:
• dinsdag 21 november:
HBO Bezoek H4
• 28 nov t/m 1 dec:
Voorlichting over doorstroom
Mavo-Havo

De Techtruck van de
HAN was 9 november
op Saturnus. Hij was de
hele dag goed gevuld!

LOB vmbo/mavo starten en voorlichten
Na de herfstvakantie zijn wij gestart
met voorlichtingen aan de klassen die
een profiel en/of vakkenpakketkeuze
gaan maken. Deze bezoeken staan
gepland tot aan de kerstvakantie.
Begin 2018 staan ook de avonden
voor ouders gepland. Hiervoor
ontvangt u t.z.t. een uitnodiging.
De 2e, 3e en 4e jaars groepen zijn
gestart met Qompas. Door dit
programma oriënteren leerlingen zich
op het maken van een keuze voor
profiel, opleiding en beroep. Dit
gebeurt aan de hand van opdrachten
die leerlingen zowel op school als thuis
kunnen maken.

De 4e jaars leerlingen hebben vanuit
de Lerende Regio Arnhem het
aanbod gekregen om vanaf week 48
een opleiding naar keuze in de regio
Arnhem te bezoeken. Een prachtige
mogelijkheid om een opleiding eens
van dichtbij te bekijken! Tot 5
november kan hiervoor worden
ingeschreven. Meer info hierover
leest u in de eerder verzonden mail.
Als laatste wijzen wij u graag op de
LOB-kalender op de Candeasite
voor alle data van open dagen, de
beroepenmarkt of uiterlijke
inschrijving van opleidingen.

Contact mavo / vmbo
Jos Meijer
decaan mavo
j.meijer@candea.nl
0316-567859
di/wo/do/vr

Contact social media
@candeadecaan
nl.linkedin.com/in/candeadecaan

Margit Gasseling
decaan vmbo / mavo
m.gasseling@candea.nl
0316-567815
ma/di/do/vr

Greep uit de open dagen:
• zaterdag 11 november
HAN Nijmegen
Iselinge Hogeschool (Pabo)
• zaterdag 18 november
HAN Arnhem
• 21-22 november
Scholenmarkt MBO Arnhem
• Vrijdag 24 november
Saxion Deventer
Helicon Velp
• Zaterdag 25 november
VanHall Larenstein Velp
• 28-30 november
Scholenmarkt MBO Doetinchem

• Meer open dagen
mbostad.nl/opendagen
studiekeuze123.nl/open-dagen

U vindt ons ook
via candea.nl
Op de website vind u onze
gegevens en de nieuwsbrieven van dit schooljaar.

(klik op de
afbeelding voor
vergroting)

Het stappenplan rondom
een selectiestudie.

Alles over numerus fixus en selectie
Sommige opleidingen in het
hoger onderwijs hebben een
beperkt aantal plaatsen. Zij
kunnen een numerus fixus
instellen. Opleidingen kiezen
hiervoor als bijv. de
arbeidsmarkt beperkt is, er te
weinig stageplaatsen zijn etc.
Als meer studenten zich
aanmelden voor zo’n opleiding
dan moet je meedoen aan de
selectie door de onderwijsinstelling voor een plek.

De selectiecriteria kunnen
verschillen per opleiding en
universiteit. Opleidingen kunnen
bijvoorbeeld naast eerdere
schoolprestaties ook kijken naar
motivatie, persoonlijkheid of
door te testen op
studievaardigheden. Zo wordt
de kans groter dat de juiste
student op de juiste plek komt.
De onderwijsinstelling bepaalt
wat de selectiecriteria zijn.
Klik hier voor meer informatie

Contact havo / vwo
Rosalien Stevens
decaan havo
r.stevens@candea.nl
0316-367857
di/wo/do/vr

Jan-Hendrik de Jonge
decaan havo / vwo
jh.dejonge@candea.nl
0316-367857
ma/di/do/vr

Ton Wenink
decaan vwo
t.wenink@candea.nl
0316-367858
ma/wo/do

@CandeaDecaan:
‘Alle leerlingen met een
N-profiel hebben de @HANnl
TechTruck bezocht.
Opnieuw een geslaagd
evenement! #studiekeuze
#techniek #LOB

Voorlichting over studiegeld:
Webinar Studiefinanciering van DUO
Kijk het terug via: duo.nl/webinar

Web-klik-tip:

Studiekeuzekind
blog voor ouders
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