
Informatie avond
6 vwo 



Programma

- Welkom
- Afdelingsconrector 
- Afdelingscoördinator 
- Romereis
- Decanaat
- Kennismaking met de mentor



Samen op weg

• Werken vanuit de driehoek school-ouder-kind
• Oudervereniging
• Klankbordgroep leerlingen

• Schoolplan



Afdelingscoördinator



Afdelingscoordinator

• Groene boekje 
• Verlof
• Eigen verantwoordelijkheid 
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ROMEREIS
EMMAUSCOLLEGE

week 22 - 2023



Colosseum



Forum Romanum



Audiëntie
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Sint Pieter



Bouwkunst



Fresco’s



{



{



Groepsvorming



Make up your Selfie





Informatie middag Romereis
Dinsdag 6 september 9e uur (15.30 - 16.15)

inleveren inschrijfformulier
vóór 16 september in postvak TUL



DECANAAT
Informatieavond 6V



decanaat@emmauscollege.nl

Mw. drs. J.C. Endedijk  
ENK

Decaan havo 

Dhr. ir. D.P. Lans  
LAN

Decaan vwo 

Mw. A. Kramer  
KRM

Medewerkster decanaat 



Functie decanaat

• Coördineren & begeleiden profielkeuze (klas 3), 
vakkenpakket en loopbaanoriëntatie waaronder
studiekeuzeproces (klas 4 t/m 6)

• aansturing mentoren

• informatievoorziening

• specifieke vragen / problemen



Studiekeuzetraject

• klas 3: profielkeuze, globaal beeld van passende 
mogelijkheden van studie en beroep

• klas 4: bewustwording en oriëntatie: HBO of WO? 
selecteren van vakgebieden en studierichtingen.

• klas 5: verbreding en verdieping: selecteren van 
studies en beroepen.

• klas 6: kiezen en binden: voorlopige keuze, 
studiekeuzecheck en definitieve keuze.



LOB Activiteiten 6V: kiezen en binden

• Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB):
• (bij voorkeur geen) algemene open dagen
• ervaringsdagen
• meeloopdagen
• proefstuderen

• Grootste aanbod: september t/m december
• overzicht > studiekeuze123.nl
• inhoud > bezoek de site van de opleiding



LOB op het Emmaus

• mentorlessen
• beroepen- en studiemarkt
• 23/11/22: oud-leerlingen vertellen over 

beroepen en studies
• studiekeuzeworkshops EUR 
• 28/11/22: workshops op school
• 09/12/22: bezoek EUR

• >> decanaat@emmauscollege.nl



PTA LOB 6V

• na iedere activiteit:
• LOB-formulieren binnen twee weken 

persoonlijk inleveren bij het decanaat
• zorg voor bewijsstuk aanwezigheid (selfie)

• 1 juni 2023
• totaal ten minste 35 LOB uren
• inclusief de (25) LOB uren uit klas 5 



Voorbereiden op vervolgopleiding

• Inschrijven vervolgonderwijs:

• aanvragen Digi-D via digid.nl
• inschrijven opleiding via studielink.nl
• aanvragen studiefinanciering via duo.nl

• (Optioneel): plannen voorbereiding:

• Mijn Studieplan op studeermeteenplan.nl



Tijdpad inschrijving studie

• Inschrijven vervolgonderwijs:
• advies: voorlopige keuze(s) voor 1 jan 2023
• voordeel: deelname aan studiekeuzecheck
• verplicht: definitieve keuze vóór 1 mei 2023

• N.B. bij fixusstudie eerder inschrijven!
• 01/12/22 bekendmaking fixusopleidingen
• 15/01/23 uiterste inschrijfdatum 
• 15/04/23 bekendmaking rangnummers



Regels inschrijving studie

• inschrijven vervolgonderwijs:
• maximaal 4 studies (voor 01/05/23)
• maximaal 2 fixusstudies (voor 15/01/23)
• maximaal 1 fixusstudie uit tandheelkunde, 

mondzorgkunde, geneeskunde, verloskunde, 
fysiotherapie (voor 15/01/23)

• uitschrijven:
• niet te vroeg (bij fixusstudies)
• wel op tijd (voor 01/09/23)



Contact decanaat

• decanaat@emmauscollege.nl
• geopend maandag t/m donderdag 08:15-16:15 

(vrijdag gesloten)

• Dhr. Lans: lan@emmauscollege.nl
• aanwezig op: woensdag- en donderdagmiddag

mailto:decanaat@emmauscollege.nl
mailto:lan@emmauscollege.nl



