Nieuws uit ’t decanaat

13-11-2018

havo/vwo
bestemd voor:
alle leerlingen uit de
bovenbouw

Nieuws uit ’t decanaat is het mededelingenblad vanuit het decanaat havo/vwo van het Vechtdal College
in Hardenberg. Het verschijnt op zeer ongeregelde tijden. In Nieuws uit ’t decanaat vind je
mededelingen over zaken die betrekking hebben op het kiezen van een opleiding of een beroep.
De decaan havo/vwo: L. Ridderbos (l.ridderbos@vechtdalcollege.nl)

Decentrale selectie (info voor leerlingen in leerjaar havo-4, vwo-4 en vwo-5)
Leerlingen die nu in de examenklas zitten en die kiezen voor een studie met een zogenaamde decentrale
selectie, moeten zich hiervoor vóór 15 januari 2019 hebben aangemeld (via Studielink). Deze
examenleerlingen gaan zich de komende tijd voorbereiden op het doorlopen van deze selectie. Het is
echter ook belangrijk voor de leerlingen die nu in een voorexamenklas zitten om te weten wat een
decentrale selectie inhoudt.
Universiteiten en hogescholen hebben voor sommige opleidingen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
(numerus fixus). Hierdoor melden zich bijna altijd meer mensen aan dan er plaatsen zijn. De instellingen
selecteren dan zelf hun studenten. Dit wordt decentrale selectie genoemd. Dat betekent dat de instelling
bepaalt welke kandidaten het best voldoen aan specifieke selectiecriteria. Deze selectiecriteria stellen de
instellingen zelf vast en deze criteria kunnen per opleiding verschillen.Via de link:
https://studiekeuze123nl.cdn.prismic.io/studiekeuze123nl%2Fce490d5e-c55b-40fc-9a8c954e59166693_overzicht+fixusopleidingen+met+selectie+studiejaar+2019-2020+1+november.pdf kun je
zien welke opleidingen (hbo en wo) voor het studiejaar 2019/2020 een decentrale selectie hanteren. Deze
lijst wordt definitief op 1 december 2018.
Om na te gaan welke criteria de verschillende opleidingen hanteren, verwijs ik je naar de web-site van de
onderwijsinstelling (hogeschool of universiteit) van de betreffende opleidingen.
Bij decentrale selectie wordt er veelal ook gekeken naar eerdere onderwijsprestaties in de
voorexamenklassen.
Er wordt mogelijk ook gekeken naar de cijfers die behaald zijn in leerjaar havo-4 of vwo-5.
Goede cijfers halen is dus niet alleen belangrijk om over te kunnen gaan naar het volgende leerjaar,
maar cijfers kunnen dus ook een rol spelen bij het al dan niet kunnen volgen van een studie met een
decentrale selectie.
Daarnaast kijkt de opleiding ook naar persoonlijkheidskenmerken en motivatie. Een opleiding zou het
bijvoorbeeld belangrijk kunnen vinden dat de leerling als vrijwilliger gewerkt heeft in de zorg. Ook kan een
opleiding het belangrijk vinden dat de leerling activiteiten buiten de studie om doet. Doet de leerling aan
sport? Heeft hij/zij zich bijvoorbeeld maatschappelijk dienstbaar gemaakt?
Het gaat dus niet alleen maar om intellectuele kwaliteiten, de hele persoonlijkheid en de motivatie van de
leerling spelen een rol.
Advies: Mocht je belangstelling hebben voor een opleiding met decentrale selectie, verdiep je dan tijdig
goed in de selectiecriteria via de web-site van de opleiding.

Skillscoach Saxion
In voorgaande jaren bood Saxion Hogeschool de studie try-outs aan om intensief kennis te kunnen maken
met een opleiding of een cluster van opleidingen. Deze studie try-outs zijn afgeschaft. In plaats daarvan
heeft Saxion het fenomeen Skillscoach in het leven geroepen.
Een Skillscoach is een tweedejaarsstudent die je een beetje wegwijs maakt m.b.t. het studeren in het hbo.
Deze persoon blijft ook jouw coach tijdens het eerste jaar bij Saxion en je kunt met je vragen bij hem of
haar terecht.
Het is dan ook bedoeld voor leerlingen uit de eindexamenklas die willen doorstuderen bij Hogeschool
Saxion.
Je kunt je hiervoor aanmelden via: www.saxion.nl/skillscoach

Buitenlandbeurs
Op vrijdag 23 & zaterdag 24 november vindt De BuitenlandBeurs plaats in Jaarbeurs Utrecht. De beurs
heeft een veelzijdig aanbod aan buitenlandse hogescholen en universiteiten en organisaties gericht op
studies, taalreizen, vrijwilligerswerk, een tussenjaar en high school programma’s.
Het aanmelden is gratis en kan via: https://www.buitenlandbeurs.nl/nl

Academie Minerva (Groningen) start met Portfolio coaching
Dit studiejaar start Academie Minerva met Portfolio coaching ter voorbereiding op de opleidingen Autonome
Beeldende Kunst, Vormgeving en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Dit programma komt in de
plaats van de oriëntatiecursus. De start van de eerste Portfolio coaching is vrijdag 23 november 2018.
Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/kunst/academieminerva/opleidingen/studievoorbereiding/portfolio-coaching

Nieuwe opzet decentrale selectie bij Toegepaste Psychologie bij de Hanze
Hogeschool (Groningen)
De opleiding Toegepaste Psychologie kent een numerus fixus. Tot nog toe is bij de decentrale selectie
gebruik gemaakt van psychologische tests en een opleidingskennistoets. Vanaf dit studiejaar wijzigt de
opzet: nieuwe studenten worden geselecteerd door middel van Proefstuderen.
Tot nog toe is bij de decentrale selectie gebruik gemaakt van psychologische tests en een
opleidingskennistoets om de kans op studiesucces van aankomende studenten voor de opleiding te
bepalen. Vanaf dit studiejaar worden nieuwe studenten geselecteerd door middel van Proefstuderen.
Proefstuderen bij Toegepaste Psychologie betekent dat aspirant-studenten eind januari/begin februari
verspreid over 2 dagen colleges volgen van twee representatieve cursussen van de opleiding: Inleiding in
de psychologie en Onderzoek & statistiek. Voorafgaand aan de colleges krijgen zij toegang tot de digitale
leeromgeving van de opleiding en bestuderen zij de literatuur en het werkboek dat daar beschikbaar wordt
gesteld.
Beide cursussen worden afgesloten met een toets, aangevuld met een opleidingskennistoets over het
beeld van de opleiding en de toekomstige beroepsmogelijkheden. Op basis van de score op deze drie
toetsen ontvangen aspirant-studenten medio april een rankingnummer, dat bepalend is voor de kans op
toelating tot de opleiding.

