Betere Aansluiting
Voortgezet Onderwijs - Rotterdamse Hogescholen

Welkom bij het LOB-CV!
Je gaat binnenkort studeren of je bent alvast bezig om je te oriënteren.
Welke studie ga je kiezen, wat kun je er later mee, naar welke school wil je?
Kies je zelf of beslissen je ouders, of ga je hetzelfde doen als je vrienden?
Moeilijke keuzes die je gelukkig niet in je eentje hoeft te maken.
Je decaan, mentor of studiecoach helpt je hier natuurlijk bij.
Dit LOB-CV is een handig hulpmiddel. Door het invullen krijg je een heel
goed beeld van jezelf en de keuzes die je maakt.
Neem het CV mee als je op gesprek gaat bij de Hogeschool, dan weet
degene waarmee je gaat praten zó of de studie die je wilt gaan doen ook
echt bij je past!
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Je hebt alle vragen
op dit blad ingevuld,
super!
Als je iets wilt wijzigen
dan kan dat natuurlijk.

Terug

Je mag er meerdere
aanklikken

Opslaan en verder

Terug

Motivatie en drijfveren
Wat is jouw motivatie om voor deze studie te kiezen?
bijv. De school is lekker dichtbij

Waarom past deze studie en/of dit beroep voor jou?
bijv. Ik ben goed met getallen

Heb je ook een andere studie overwogen en/of ingeschreven, en
waarom?
Ja/Nee, toelichting

Wat was voor jou doorslaggevend om juist voor deze studie te kiezen?
bijv. Het aantal studie-uren

Opslaan en verder

Terug

Home

Verwachtingen en beeld van de gekozen studie
Wat voor vakken denk je dat je in het eerste studiejaar krijgt?
Wiskunde, Engels, Economie, etc.

Hoeveel uur denk je dat je straks per week met je studie bezig bent?
10 tot 20 uur
20 tot 30 uur
30 tot 40 uur
Meer dan 40 uur
Bij wat voor soort bedrijf denk je dat je met deze studie stage kunt
lopen of later kunt werken?

Wat voor soort werk denk je dat je later zou kunnen doen met deze
studie?
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Verwachtingen en beeld van de gekozen studie
Wat voor vakken denk je dat je in het eerste studiejaar krijgt?
Wiskunde, Engels, Economie, etc.

Hoeveel uur denk je dat je straks per week met je studie bezig bent?
10 tot 20 uur
20 tot 30 uur
30 tot 40 uur
Meer dan 40 uur
Bij wat voor soort bedrijf denk je dat je met deze studie stage kunt
lopen of later kunt werken?
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eerste studiejaar krijgt?
Wiskunde, Engels, Economie, etc.

Hoeveel uur denk je dat je straks per
week met je studie bezig bent?
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Hoeksch Lyceum
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Keuzevakken

Geschiedenis, Natuurkunde, Economie
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Bedrijfskunder MER, Hogeschool Rotterdam
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Hier ben ik goed in:
1. Taal
2. Organiseren
Hier heb ik moeite mee of wil ik verbeteren:
1. Wiskunde B
Deze HBO vaardigheden heb ik ervaring mee:
Samenwerken, Plannen, Organiseren
Hier ging mijn proﬁelwerkstuk over:
De Economische kant van voetbal
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Hier heb ik moeite mee of wil ik verbeteren:
1. Wiskunde B
Deze HBO vaardigheden heb ik ervaring mee:
Samenwerken, Plannen, Organiseren
Hier ging mijn proﬁelwerkstuk over:
Bekijk
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