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Beste ouders/ verzorgers, beste leerling,  
 
Dit jaar zit uw zoon, dochter of jijzelf in 4 havo of 5 vwo. Als het goed is, is dit het voorlaatste 
jaar, voordat Het Schoter wordt ingeruild voor een nieuwe fase in je studie. Een fase van 
studeren, studiefinanciering en het studentenleven. Voor het zover is, is er een aantal zaken 
die dit jaar in het bijzonder aandacht verdient, namelijk het eindcijfer van dit studiejaar en het 
maken van een studiekeuze.  
 
Met ingang van aankomend studiejaar, is de loting afgeschaft. Loting werd gebruikt voor 
studies die dusdanig populair zijn, dat er een studentenstop voor is ingesteld en niet 
iedereen automatisch werd toegelaten. Dit staat ook wel bekend onder de term numerus 
fixus. Hiervoor in de plaats is de (decentrale) selectie gekomen. Doordat deze vorm van 
selecteren meer tijd kost en er rond die periode nog geen eindexamencijfers beschikbaar 
zijn, worden naast criteria als motivatie en geschiktheid, ook de eindcijfers van dit 
voorexamenjaar betrokken. De cijfers die dit jaar worden gehaald, zijn daarmee dus bijna 
nog belangrijker geworden dan de cijfers op het diploma zelf. De inschrijfdeadline voor 
studies met selectie is met ingang van dit jaar vervroegd naar 15 januari 2017. Voor studies 
zonder selectie geldt 1 mei 2017 nog steeds als uiterste inschrijfdatum.  
 
Omdat de inschrijfdeadline voor veel studies is vervroegd, is het nog belangrijker geworden 
om dit jaar al op onderzoek uit te gaan welke studie je na het behalen van je diploma wilt 
doen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de opdrachten uit KeuzeWeb en de 
informatie op websites van scholen, maar minstens zo belangrijk is om echt naar een 
hogeschool of universiteit te gaan om te zien of een studie (en instelling) bij je past. Ga naar 
open dagen, loop een dagje mee en ga proefstuderen. Ook is het mogelijk om een stapje 
verder te gaan en zelfs een dag mee te lopen met iemand die een beroep uitoefent in de 
branche waar jouw interesse ligt. Uiteraard kun je ook altijd een afspraak maken met de 
decaan voor als je er echt niet uitkomt.   
 
Veel succes dit jaar en mochten er nog vragen zijn dan kan contact worden opgenomen met 
de mentor of met ondergenoemde.   
   
Vriendelijke groet,  
 
 
Anouk Filius 
Decaan mavo, havo, (tweetalig) vwo  


