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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/ en de leerlingen uit 5vwo 
 

 

 

 

 

Datum:   20 september 2019 

Kenmerk: 192000035/FIL 

Betreft:  Loopbaanoriëntatie en –begeleiding  

 

  

Beste ouder(s) en verzorger(s), beste leerling,  
 
In dit voorlaatste jaar op Het Schoter zal uw zoon/ dochter de start maken met het kiezen 
van een vervolgopleiding. Zij kunnen hiervoor wederom gebruik maken van de mogelijkheid 
om in gesprek te gaan met de decaan en krijgen tijdens de mentorles een LOB-programma 
(loopbaanoriëntatie en –begeleiding).  
 
KeuzeWeb 
Voor dit programma wordt wederom gebruik gemaakt van KeuzeWeb. Hier gaan zij aan de 
slag met oefeningen en kunnen zij aanvullende informatie vinden over vervolgopleidingen 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. 
 
Opleidingenmarkt SKIA  
Op 12 en 13 november vindt bij de Hogeschool InHolland de Opleidingenmarkt SKIA plaats. 
Op deze avonden komen zowel hogescholen als universiteiten uit de omgeving naar deze 
locatie toe om aan vele scholen in de Haarlem en omstreken voorlichtingsworkshops te 
geven over een vooraf opgegeven studie(richting). Het is de bedoeling dat ten minste drie 
rondes worden gevolgd. Voorafgaand aan deze avond(en) zal uw zoon/ dochter met 
opdrachten aan de slag gaan om te helpen bij het maken van een keuze. Op basis van de 
ervaringen die worden opgedaan bij SKIA stimuleren wij uw zoon/ dochter om ten minste drie 
studies te bezoeken tijdens een open dag en aan het eind van dit jaar eenmaal te gaan 
proefstuderen bij de studie die hem/ haar op dat moment het meest aanspreekt.   
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Studiekeuzebeurs en Buitenlandbeurs  
Op 22 en 23 november vindt in de Jaarbeurs Utrecht de Studiekeuzebeurs en de 
Buitenlandbeurs plaats. Deze activiteiten worden niet vanuit school georganiseerd of 
bezocht, maar bij interesse zijn leerlingen van harte welkom om hier naartoe te gaan.     
 
SE-cijfer voorexamenjaar 
De SE-cijfers die in dit voorexamenjaar worden gehaald zijn bepalend voor de toelating bij 
met name selectiestudies in het hoger onderwijs. Waar vroeger alleen werd gekeken naar 
examencijfers, worden nu de SE-cijfers van het voorexamenjaar meegewogen. De reden 
daarvan is dat de inschrijftermijn is vervroegd naar 15 januari in het laatste jaar, waardoor 
het niet mogelijk is om gebruik te maken van de examencijfers. Uiteraard geldt dat hoe hoger 
het SE-cijfer is, hoe groter de kans is dat je wordt toegelaten. Voor studies zonder selectie is 
dit in mindere mate van belang, omdat je bij tijdig aanmelden, het recht hebt om toegelaten 
te worden.    
 
Beroepenavond 
Op 17 maart wordt voor alle leerlingen van 4 havo en 5 vwo de beroepenavond 
georganiseerd. Deze activiteit heeft vorig jaar voor het eerst plaatsgevonden en zal vanwege 
de enthousiaste reacties van zowel deelnemende ouders, als de leerlingen worden vervolgd. 
De beroepenavond kan echter alleen plaatsvinden als er voldoende ouders zijn, die de 
leerlingen die avond kunnen en willen informeren over hun werkveld, de weg die zij hebben 
doorlopen om daar te komen, de voor- en nadelen van het werk, eventuele switches, tips, 
etc. Aanmelden kan bij a.filius@schoter.nl.  
 
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 vervolgstudie.  
 
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 
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