LOB-cv
Answers

Persoonlijke informatie / Personal information
Naam / Name
Place of residence
Woonplaats
Country of residence
School / School
Nationaliteit / Nationality
Geboortedatum / Date-of-birth
Place-of-birth
Niveau / Level
Profiel VWO / Profile VWO
Profiel HAVO / Profile HAVO
Vakken HAVO / Courses Secondary education (HAVO)
Vakken VWO / Courses Secondary education
MBO opleiding / Secondary education
Voor welke hbo- studie heb je gekozen? Studiekeuze (1) / Which study programme did you choose? First
choice
Welke hbo-studie heeft je tweede voorkeur? Studiekeuze (2) / Which study programme is your second
choice? Second choice
Bijzonderheden (die van invloed kunnen zijn op mijn studieverloop) / Special circumstances (that can
influence your study progress)
Cijferlijst(en)
In case you do not live in the Netherlands (yet), we do need your Skype name. Please write down your
Skype name here:

Vaardigheden en kwaliteiten / Skills and competencies
Noem één of meerdere sterke punten van jezelf. / State one or more of your strengths
Noem één of meerdere verbeterpunten van jezelf. / State one or more points that you can improve
Heb je al een van de volgende vaardigheden opgedaan die nodig zijn in het hbo? / Have you already
acquired one of the following competencies needed for higher education
Heb je al werkervaring via een bijbaan, stage, vrijwilligerswerk, vereniging of kerk/moskee? Vul hieronder
de belangrijkste in. / Have you already gained work experience through any of the following? A part-time
job, internship, volunteer work, community work, or extra-curricular activity? Fill in the most relevant
below.
Wat was het onderwerp van je profielwerkstuk? Geef ook een korte beschrijving waar het over ging en
voeg, als het kan, het profielwerkstuk bij. / What was the subject of your Havo Profile assignment? Provide
a short description of the subject, and if possible, attach the profile assignment.
Profielwerkstuk / Havo Profile assignment
Heb je tijdens de mbo-stage(s) gelopen? Zo ja, welke? / Have you gained work experience at an
internship? If so, what type of internship did you do?
Welke invloed heeft je stage gehad op je studiekeuze? / What influence did your internship have on your
study choice?
Heb je tijdens je mbo-opleiding een keuzedeel gevolgd dat betrekking heeft op de overstap naar het
hbo? / Did you follow an optional course during your MBO course that relates to the transition to HBO?
Zo ja, welke keuzeonderdelen heb je gevolgd? / If so, which options did you follow?
Je kan hier documenten downloaden die te maken hebben met de gevolgde keuzedelen of stage(s).
(Selecteer hier een document) / You can download documents here that have to do with the chosen
optional parts or internship (s). (Select a document here)
Which subjects did you study in high school or other previous education?
Which subjects did you like best?
And which the least? And why?
Why do you think your previous education fits with the study programme (that) you want to follow?

Motivatie en drijfveren / Motivation and incentives
Wat is jouw motivatie om voor deze studie te kiezen? ([studiekeuze1]) / What is your motivation for
choosing this study programme? ([studiekeuze1])
Wat is jouw motivatie om voor deze studie te kiezen? ([studiekeuze2]) / What is your motivation for
choosing this study programme? ([studiekeuze2])
Waarom past deze studie en/of dit beroep bij jou? / Why does this study programme and/or this
profession fit you?
Heb je je nog voor andere studies ingeschreven (aangemeld)? Zo, ja welke en waarom? / Did you also
register (apply) at other schools? If so, which ones and why?
Wat is voor jou doorslaggevend bij het maken van je studiekeuze (studiekeuze 1)? / What is the decisive
factor for you when making your study choice (study choice 1)?

Studiekeuzeproces en oriëntatie / Choice of study programme and
orientation activities
Welke studiekeuzeactiviteiten heb je ondernomen? Open dag of open avond / Which activities have you
done to help you choose your study programme? Open day or open evening
Proefstuderen / Preview day
Meeloopdag / Student-for-a-day
Andere studiekeuzeactiviteiten zoals Studiebeurs Rotterdam, Studiebeurs Plus, Summerschool of
intensieve voorbereidingstrajecten / Other study choice activities such as Study fairs, Studiebeurs
Rotterdam, Studiebeurs Plus, Summerschool or intensive preparation trajectories.
Bezoeken websites / Visit websites
Gepraat met / Talked to
Wie was voor jou het meest belangrijk bij je studiekeuze en wat was het beste advies dat hij/zij je heeft
gegeven? / Who was most important to you in your study choice and what was the best advice he / she
gave you?
Anders / Other

Verwachtingen / Expectations
Wat voor vakken denk je dat je in het eerste studiejaar krijgt? / Which courses do you think you will take
in your first year of higher education?
Hoeveel uur denk je dat je straks per week met je studie bezig bent? / How many hours per week do you
think you will be spending on your study programme, including lessons and homework?
Wat verwacht je dat op het hbo anders zal zijn dan op je huidige opleiding? / What do you expect from
higher professional education compared to your current education?
Wat voor soort werk denk je dat je later zou kunnen doen met deze studie? / What type of work would
you like to do in the future and what type of organisation would you like to work for?
Welke eigenschappen denk je nodig te hebben voor je toekomstige beroep?
Bij wat voor soort bedrijf of instelling denk je dat je met deze studie stage kunt lopen of later kunt
werken? / Which competencies do you think you need for your future profession?

Meer over jezelf / Additions
Heb je hobby's en zo ja, wil je hier iets over vertellen? / Do you have hobbies and if so, would you like to
tell us something about it?
Wat zou je hier nog meer van jezelf willen laten zien wat van belang kan zijn voor je hbo-studie? / What
would you like to share with us about yourself that could be important for you in higher education?
Which languages do you speak already, and which do you want to learn at our school?
Importeer hier documenten waarvan je denkt dat het belangrijk is voor jouw overstap naar het hbo. Je kan
hierbij denken aan een Plusdocument, een portfolio uit dedecaan.net of Qompas of van het Keuzedeel
mbo, Business Schools, Technasium of Anglia.

