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

 

 

 

 

Datum:   11 september 2020 

Kenmerk: 202100056/FIL 

Betreft:  Loopbaanoriëntatie en –begeleiding  

 

  

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

In dit laatste jaar op Het Schoter zal uw zoon/ dochter een vervolgopleiding kiezen. Voor 
extra ondersteuning hierbij kunnen zij ook dit jaar gebruik maken van diverse hulpmiddelen. 
Zo zijn zij welkom bij de decaan om te praten over het kiezen van een vervolgopleiding, zij 
ontvangen informatie over de aanmeldingsprocedure en het aanvragen van 
studiefinanciering en krijgen tijdens mentorlessen een LOB-programma aangeboden 
(loopbaanoriëntatie en –begeleiding).  
 
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 
(wij hebben hier een aparte licentie van Keuzegids Online) 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. 
 
Belangrijke LOB-momenten dit jaar  
9 oktober   Havo-ambitie doorgeven aan coördinator 
Oktober – november  Proefstuderen Nova College  
20 en 21 november  Studiekeuze- en Buitenlandbeurs (geen activiteit vanuit school)  
14 januari PWS-avond en informatie aanmeldingsprocedure en 

studiefinanciering vervolgonderwijs  
Januari - maart  Mentorgesprekken  
2 maart    Doorstroomavond havo (indien van toepassing)  
1 april     Deadline inschrijving mbo (tot dan Toelatingsrecht)  
23 april  Overstapdossier havo ingevuld retour (coördinator; indien van 

toepassing)  
23 april Definitieve studiekeuze doorgeven aan mentor  
17 mei – 1 juni   Examens  
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16 juni  Uitslag examens 
17 juni Voorlichting VAVO (indien gezakt)  
Juni     Aanvragen studiefinanciering DUO 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Joost van het Kaar  conrector brugklassen en 234 mavo 
Martine Elsinga  coördinator 234 mavo  
Anouk Filius    decaan 
 
 
 


