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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/ en de leerlingen uit 3vwo 
 

 

 

 

Datum:   20 september 2019 

Kenmerk: 192000034/FIL 

Betreft:  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), beste leerling,  

 

Vanaf dit jaar zal uw zoon/ dochter te maken krijgen met LOB, oftewel loopbaanoriëntatie- en 

begeleiding. Dit is een programma dat wordt aangeboden tijdens de mentorlessen en waar leerlingen 

loopbaancompetenties opdoen. Loopbaancompetenties zijn vaardigheden die hen helpen bij het 

kiezen van een profiel en uiteindelijk een vervolgstudie.   

 

KeuzeWeb en Loopbaandossier  

Voor dit programma wordt gebruik gemaakt van KeuzeWeb. Hier gaan zij aan de slag met oefeningen 

en kunnen zij aanvullende informatie vinden over bijvoorbeeld de profielen en open dagen. Via 

KeuzeWeb wordt automatisch een loopbaandossier opgebouwd. In een loopbaandossier zijn alle 

relevante ervaringen en vaardigheden opgeslagen, die zowel binnen als buiten school zijn opgedaan. 

Deze ervaringen en vaardigheden helpen inzichtelijk te maken wat je leuk vindt, waar je goed in bent 

en wat er bij je past. Per activiteit wordt geleerd om doelen te stellen en hier vervolgens de resultaten 

van te zien, conclusies te trekken en vervolgstappen te zetten. Kortom, competenties die kunnen 

helpen bij het maken van belangrijke loopbaankeuzes.  

 

Het loopbaandossier is een belangrijk onderdeel binnen het onderwijsprogramma en wordt steeds 

vaker gebruikt bij de intake om toegelaten te worden tot de vervolgopleiding. Hoe eerder wordt gestart 

met het voorbereiden op toekomstige keuzes en hoe vollediger het dossier, hoe groter de kans dat 

uiteindelijk ook een juiste keuze maakt en je daarmee kunt doen wat je het liefst zou willen. 

 

Profielkeuze 

Dit jaar staat in het teken van de profielkeuze. Met deze profielkeuze wordt het vakkenpakket 

samengesteld voor in de bovenbouw. De profielkeuze is bepalend voor de studie die uw zoon/ dochter 

kan doen. Het is daarom van belang dat deze keuze weloverwogen gemaakt wordt. Om uw zoon/ 

dochter daarin te ondersteunen hebben wij een programma opgesteld.  

 

Belangrijke LOB-momenten dit jaar  

12 september  Ouderavond  

20 + 21 januari  Stagedagen (vrijwillig)  

23 januari  Profielkeuze-ochtend leerlingen  

31 januari   Adviezen keuzevakken bij cijfers in Magister  

11 februari Profielkeuze-avond ouders en leerlingen (o.a. voorlopige profielkeuze, 

introductie nieuwe vakken en beroepenpresentaties leerlingen)  

Feb - mrt  Mentorgesprekken  

25 + 26 maart MOL-gesprekken (o.a. tekenen definitieve profielkeuze + gesprek eventuele 

afstroom havo)  

1 juli    Laatste wijzigingen profiel  
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Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn jullie ook altijd welkom bij 

de decaan voor vragen over de invulling van LOB of voor specifieke begeleiding bij het maken van 

een profielkeuze.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Brenda Stam  teamleider 23456 vwo en tto 

Mirel de Weerdt  coördinator 23456 vwo 

Mike de Jong  coördinator tto havo/vwo   

Anouk  Filius   decaan tto, vwo, havo, mavo 

 


