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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 4 Havo 
 

 

 

 

 

Datum:   11 september 2020 

Kenmerk: 202100050/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 
aangeboden (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. 
 
Keuzegids Online 
Als school hebben wij in KeuzeWeb een licentie toegevoegd voor het gebruik van de 
Keuzegids Online. De Keuzegids bevat een overzicht van alle opleidingen in Nederland, 
zowel op mbo-, ad-, hbo- als wo-niveau. De gids bevat onafhankelijke informatie over onder 
meer de inhoud, kwaliteit en baankansen van een bepaalde opleiding. De Keuzegids Online 
kan zeer goed worden gebruikt bij de oriëntatie op een vervolgopleiding.      
 
Opleidingenmarkt SKIA  
Op 10 en 11 november vindt de Opleidingenmarkt SKIA plaats. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen rondom COVID-19 vinden deze avonden of bij de Hogeschool InHolland 
plaats, of online. Tijdens de opleidingenmarkt zijn zowel hogescholen als universiteiten uit 
het hele land vertegenwoordigd om voorlichtingsworkshops te geven. Bij deze verplichte 
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activiteit is het de bedoeling dat drie of vier voorlichtingen 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.   
 
Studiekeuzebeurs en Buitenlandbeurs  
Op 20 en 21 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.    
 
Overstap mbo  
Met een overgangsbewijs 4 havo hebben leerlingen de mogelijkheid om over te stappen naar 
mbo-niveau 4, het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. 
Leerlingen die hier interesse in hebben, of die verplicht zijn om deze stap te zetten omdat zij 
na een tweede keer 4 havo het jaar wederom niet halen, kunnen hiervoor bij de decaan of 
hun mentor terecht. Binnen het mbo is het bij sommige opleidingen mogelijk om al in 
januari/februari in te stromen.  
 
Beroepenavond 
Op dinsdag 24 november wordt voor alle leerlingen van 4 en 5 havo en 5 en 6 vwo de 
beroepenavond georganiseerd. De beroepenavond kan uiteraard uitsluitend 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,  
 
Priscilla Ruizeveld de Winter  conrector havo 
Paulien Dijkstra   coördinator 4 en 5 havo 
Anouk Filius     decaan tto, atheneum, havo 
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