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WAT KUN JE VAN DE 
DECAAN VERWACHTEN? 

De decaan op het RLW is mevrouw C. Erbé Tas. 

Je kunt haar kamer vinden in de mediatheek. 

Wat kun je van de decaan verwachten? 

TEN EERSTE
Heb je dringende vragen m.bt. profielkeuze, vervolgstudie etc. stel je vraag dan via de mail: 
n.erbe@rijnlandslyceum-rlw.nl. je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

TEN TWEEDE 
Heb je behoefte aan een gesprek met de decaan, omdat je nog helemaal niet weet welk profiel je wilt kiezen, of 
welke vervolgopleiding je wilt gaan doen na je eindexamen. 
Kom langs op één van mijn tussenuren: 
 
• Maandag het derde, vierde en zesde; 
• Dinsdag het derde, vijfde en zesde uur; 
• Woensdag het derde en zesde uur. 

NB: Het is altijd het gemakkelijkst als je van te voren even mailt wanneer je langs wilt komen!!!!

TEN DERDE 
Als je in de bovenbouw zit is het belangrijk je zo snel mogelijk te oriënteren op je vervolgstudie. Dit doe je in de 
studieles met je mentor. 
In de bovenbouw krijg je via je mentor een vragenlijst, waarop je o.a. moet invullen wat je wilt gaan doen na de 
middelbare school. Via deze formulieren krijgt zowel je mentor, als de decaan inzicht in wie waar naar toe gaat 
na het eindexamen. 
 
Door het bezoeken van open dagen, meeloopdagen en proefstuderen ga je trapsgewijs een steeds beter beeld 
krijgen van wat voor jou de geschikte vervolgstudie is. 
Informatie hierover vind je o.a op de posters die hangen op de ramen en de deur van mijn kamer. De meest actu-
ele informatie vind je op www.studiekeuze123.nl en natuurlijk op de sites van de vervolgopleidingen. 
(www.HHS.nl; www.hogeschoolrotterdam.nl; www.hotelschool.nl; www.tudelft.nl; www.eur.nl; www.vu.nl; 
www.rug.nl; www.uu.nl;  etc. etc.) 
 
In oktober en november worden weer de Leidse Voorlichtingsavonden georganiseerd door de middelbare scho-
len van de Leidse kring. Op deze avonden komen universiteiten, HBO’s en MBO’s uit het hele land voorlichting 
geven over de studies die je bij hen kunt volgen. 
Dit jaar vinden deze avonden plaats op 15, 16 en 22 november!!!! 
In de bovenbouw is het voor alle leerlingen verplicht minimaal 1 avond van deze voorlichtingsavonden te bezoeken. 
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Informatie over deze avonden volgt vanuit het decanaat, maar kan ook teruggevonden worden op www.leidse-
voorlichtingsavonden.nl. 
 
Van alle voorlichtingsactiviteiten waar je aan deelneemt moet een kort verslagje worden ingeleverd bij de men-
tor. 
Als een voorlichtingsactiviteit binnen schooltijd valt moet daarvoor een blauw formulier worden ingeleverd on-
dertekend door de ouders. 
 

TEN VIERDE 
Er zijn ook allerlei studie- en beroepskeuzeinteressetests. 
Op de computers in de mediatheek hebben we het programma LC-data geïnstalleerd. 
Dit programma bestaat uit 4 onderdelen. Twee voor vmbo en mbo en twee voor havo- en vwo-leerlingen, HBO 
en Universitair. Het eerste gedeelte van deze programma’s heeft iedereen in de derde klas gedaan en is bedoeld 
als hulp bij de profielkeuze. Het tweede gedeelte is bedoeld als hulp bij studie- en beroepskeuze. Alle onderdelen 
hebben we gaan via een webbased versie: inlog gegevens hiervoor kun je in de mediatheek verkrijgen 
Het tweede gedeelte kun je in je studieles doen, maar kun je ook zelf eens doen.  
Leerlingen uit vwo-6 hebben geen studieles, dus die moeten deze test wel zelf doen. 
Verder zijn er ook veel sites waarop dit soort tests staan (www.tkmst.nl; www.studiekeuze123.nl; en zo zijn er 
nog meer). 
 
 
TENSLOTTE: Onderstaand is ZEER belangrijk voor de leerlingen die dit jaar 18 worden!!!!!!
 
Zit je momenteel in HAVO-5 of VWO-6, dan is het belangrijk zo snel mogelijk via www.studielink.nl een account 
aan te maken en te zorgen dat je je via een digid-account kunt inloggen. 
Via www.studielink.nl kun je dan al allerlei informatie over studies, het sociaal leenstelsel etc. krijgen. Via deze 
site schrijf je je in de loop van het jaar in voor je vervolgstudie. 
 
LET OP: Je moet je bij alle opleidingen voor 1 mei inschrijven. 
 
Bij sommige studies is er een numerous fixus en/of decentrale selectie. Als dit zo is dan moet je je in de meeste 
gevallen al voor 15 januari (!!!!!!!!) opgeven., maar er zijn ook vervolgopleidingen waarvan inschrijving en selectie 
al in oktober start. Al deze informatie kun je vinden op de sites van de opleidingen.  
 

Mocht er iets niet duidelijk zijn neem dan contact op met ondergetekende, 
Mw. C. Erbé-Tas, decaan RLW
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