
Decaan LOB (loopbaan 
oriëntatie begeleiding) 

Reineke Essers Sophianum Sg. in het Heuvelland Gulpen 

EVEN VOORSTELLEN  

Adviseren 12 t/m 18 jarigen vmbo t/m vwo en hun ouders  
 
Externe contacten mbo/hbo/wo /bedrijven 
 
Leerlingstromen intern/extern monitoren 
 
LOB beleid ontwikkelen, uitvoeren en evalueren 



21 scholen  

30 locaties       
  

6 clusters 

1 bestuursbureau  
 

LVO Weert 

Het College Weert, Budel 

Het Kwadrant Weert     

Philips van Horne SG Weert  

BRAVO! College Cranendonck Budel       

 

LVO Westelijke Mijnstreek     
Graaf Huyn College Geleen  

Groenewald Stein  

 

 

LVO Maastricht 

 

Stichting LVO  

Reineke Essers Sophianum Sg. in het Heuvelland Gulpen 

LVO PARKSTAD 

https://www.stichtinglvo.nl/onze-scholen/lvo-weert/het-college/
https://www.stichtinglvo.nl/onze-scholen/lvo-weert/het-kwadrant/
https://www.stichtinglvo.nl/onze-scholen/lvo-weert/philips-van-horne-sg/
https://www.stichtinglvo.nl/onze-scholen/lvo-weert/bravo-college-cranendonck/
https://www.stichtinglvo.nl/onze-scholen/lvo-westelijke-mijnstreek/graaf-huyn-college/
https://www.stichtinglvo.nl/onze-scholen/lvo-westelijke-mijnstreek/graaf-huyn-college/
https://www.stichtinglvo.nl/onze-scholen/lvo-westelijke-mijnstreek/graaf-huyn-college/
https://www.stichtinglvo.nl/onze-scholen/lvo-westelijke-mijnstreek/graaf-huyn-college/
https://www.stichtinglvo.nl/onze-scholen/lvo-westelijke-mijnstreek/groenewald/


Reineke Essers 
Loopbaanadviseur/decaan 

https://www.linkedin.com/in/reineke-essers-92867314/ 

Reineke Essers Sophianum Sg. in het Heuvelland Gulpen 



Aantal onderwijsvolgenden VO Sophianum die in België wonen  

 

  

2015-2016 19 lln 

2016-2017  22 lln 

2017-2018 17 lln 

 

 

 

Reineke Essers Sophianum Sg. in het Heuvelland Gulpen 

Aantallen uitstroom vanuit VO Sophianum naar buitenland Belgie na 
diplomering  <2% /merendeel VMBO / binnen WO meer naar Duitsland 
2011-2012 mbo gg.  hbo 0   wo 1  
2012-2013 mbo 2   hbo 0    wo 3  
2013-2014 mbo 1  hbo 0   wo 0 
2014-2015 mbo 2  hbo 0   wo 0  
2015-2016 mbo 3  hbo 0   wo 0 
2016-2017  mbo 3   hbo 1 (vwo lln) wo 2 
2017-2018 mbo 3  hbo 0    wo 2   
 
 



Reineke Essers Sophianum Sg. in het Heuvelland Gulpen 

Aantallen uitstroom vanuit VO Sophianum naar buitenland Belgie na 
diplomering  <2% 
 
VMBO gediplomeerden gingen naar 
Tongeren: Pibo, Hasselt: Horeca/brood & banket, Maaseik: Hout/techniek, 
Kokszijde Hotelschool,  
 
VWO  gediplomeerden gingen naar: 
Brussel HBO communicatie/multimedia design,  
Leuven criminologie, biologie, farmacie, biomedische wetenschappen 
Genk: HBO televisie/film, Gent: diergeneeskunde, Hasselt: 
handelswetenschappen, biologie 
 



Nederlands onderwijssysteem  vs Belgisch Vlaams onderwijssysteem   

Reineke Essers Sophianum Sg. in het Heuvelland Gulpen 



Kwalificatie raamwerk : vergelijken op 
Europees niveau  

Reineke Essers Sophianum Sg. in het Heuvelland Gulpen 



Internationale samenwerking in onderwijs 

Bijv.: overzicht onderwijssystemen in andere landen 

www.epnuffic.nl 
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http://www.epnuffic.nl/


www.onderwijskiezer.be (ALLE NIVEAUS)    

 

www.studiekeuze123.nl  (HBO/WO) 

www.roc.nl (MBO) 

 

 

LINKS OPLEIDINGEN ZOEKEN   

 

http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.roc.nl/


DUO:  
duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/buitenland/studeren-in-het-
buitenland.jsp   

Stufi + buitenland 
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https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/buitenland/studeren-in-het-buitenland.jsp
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https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/buitenland/studeren-in-het-buitenland.jsp
https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/buitenland/studeren-in-het-buitenland.jsp


Volledige opleiding in het buitenland 

 

Ga je een volledige opleiding in het buitenland volgen? Of je hiervoor studiefinanciering krijgt, hangt af van het land en van de opleiding. 

Daarnaast moet je voldoen aan de algemene voorwaarden voor studiefinanciering. Voor hbo en universiteit gelden nog 2 extra 

voorwaarden. 

 

Mbo in het buitenland 

Je kunt studiefinanciering krijgen voor een voltijdse mbo-opleiding in Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, 

Zweden of Vlaanderen, of een Nederlandstalige opleiding in het gewest Brussel. Ook zijn er een paar unieke mbo-opleidingen in 

andere landen van de Europese Unie waarvoor studiefinanciering mogelijk is. 

 

Studie in Vlaanderen  

Ga je een studie in Vlaanderen doen? Dan gelden er aanvullende voorwaarden voor de manier waarop je wordt ingeschreven. 

•Je bent ingeschreven voor minimaal 30 studiepunten per studiejaar. 

•Je bent ingeschreven via een zogenaamd diplomacontract. 

Wil je een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma volgen? Dan krijg je alleen studiefinanciering als je daarnaast ook bent 

ingeschreven bij een bachelor- of masteropleiding van tenminste 30 studiepunten. Weet je niet zeker of jouw buitenlandse opleiding 

recht geeft op studiefinanciering? Vraag dan gewoon studiefinanciering aan. DUO laat daarna uitzoeken of je recht hebt. Het heeft geen 

zin om hierover contact op te nemen met het Nuffic. 

LINKS FINANCIEEL    www.duo.nl 

 

http://www.duo.nl/


 

  

Twee extra voorwaarden hbo en universiteit  

 

Voor hbo en universiteit gelden 2 extra voorwaarden: 

1.  Je krijgt geen studiefinanciering van een buitenlandse overheid. 

2. Van de afgelopen 6 jaar heb je 3 jaar legaal in Nederland gewoond.  

 

Heb je in het verleden voor een Nederlandse overheidsorganisatie in het buitenland gewerkt, of je vader of moeder? Dan telt die periode 

mee als 'in Nederland wonen'. Heb je de nationaliteit van een EER-land of Zwitserland, of woon je als Nederlander in een EER-land (zie 

hieronder) of Zwitserland? Dan kan op de 2e voorwaarde een uitzondering worden gemaakt. 

Ben je Nederlander, maar woon je in een ander EER-land of in Zwitserland? Als je niet aan de 2e extra voorwaarde voldoet, krijg je alsnog studiefinanciering als je 

je band met Nederland kunt aantonen. Je moet in elk geval de Nederlandse taal goed beheersen. Dat laat je bijvoorbeeld zien met een NT2-diploma. Ook moet je 

voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden: 

•Je hebt minstens 6 jaar aaneengesloten basisonderwijs of voortgezet onderwijs in Nederland gevolgd. 

•Je hebt 3 jaar lang minimaal 56 uur per maand in Nederland gewerkt. 

•Je ouder of je partner heeft 3 jaar lang minimaal 56 uur per maand in Nederland gewerkt. 

•Je ouder of je partner heeft 3 jaar legaal in Nederland gewoond 

 



Ov-vergoeding 

 

In het buitenland heb je niets aan je studentenreisproduct. Je kunt dan een ov-vergoeding krijgen. De ov-vergoeding is in 2017 € 89,07 

per maand (en voor 2018 € 91,62 per maand). 

 

Tijdelijk naar het buitenland 

Als je tijdelijk voor je opleiding naar het buitenland gaat, moet je de ov-vergoeding zelf aanvragen. Ook moet je Nederlandse school of 

universiteit een verklaring invullen waarin staat voor welke periode je naar het buitenland gaat 

 


