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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 4 en 5 havo en 5 en 6 vwo 
 

 

 

 

 

Datum:   22 september 2020 

Kenmerk: 202100067/FIL 

Betreft:  Beroepenavond 24 november 2020 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Nadat de Beroepenavond vorig jaar helaas niet door kon gaan in verband met COVID-19, 

willen wij deze activiteit dit jaar breed opzetten en alle leerlingen van 4 en 5 havo en 5 en 6 

vwo de kans geven om nieuwe ideeën op te doen van beroepsrichtingen die in hun 

omgeving worden uitgeoefend en in gesprek te gaan over wat het inhoudt om werkzaam te 

zijn in uw beroepsrichting en welke keuzes u gemaakt heeft waardoor u daar terecht 

gekomen bent.    

 

Zeker nu dit jaar veel studiekeuzeactiviteiten op hogescholen en universiteiten geen 

doorgang kunnen vinden, vinden wij deze kans voor leerlingen om zich verder te oriënteren 

extra interessant. Uiteraard kan de Beroepenavond alleen plaatsvinden als er voldoende 

voorlichters zijn, zodat leerlingen de kans krijgen om te kiezen wat hen het meest aanspreekt 

en zodat de klassen klein kunnen blijven (maximaal 15 leerlingen per lokaal) en er voldoende 

afstand gehouden kan worden.   

 

De Beroepenavond staat gepland op dinsdag 24 november 2020. De opzet van de avond is 

als volgt:  

• 19.00 uur Inloop met koffie en thee 

• 19.15 uur Ronde 1  

• 19.40 uur Einde van ronde 1  

• 19.45 uur Ronde 2   

• 20.10 uur Einde van de avond   

 

Voor aanmeldingen voor de Beroepenavond kunt u mailen naar a.filius@schoter.nl. Vermeld 

daarbij de volgende gegevens:  

• Uw naam  

• Uw functie  

• De titel van uw workshop/voorlichting   

• Of u gebruik wilt maken van een laptop van school  

• Overige opmerkingen 

 

Er zijn dus twee ronden. Leerlingen kunnen nooit tweemaal naar dezelfde voorlichting gaan. 

U bent vrij om de invulling zelf vorm te geven. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van 
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filmpjes, presentaties, foto’s of zelf iets vertellen. Er is in ieder lokaal een scherm 

beschikbaar.  

 

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen van COVID-19 nauwlettend in de gaten. Mocht 

blijken dat het niet (meer) verantwoord is om de Beroepenavond in deze vorm door te laten 

gaan dan zullen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen en hopen dan ook met 

een passende oplossing te kunnen komen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.   

 

Aangezien veel studiekeuzeactiviteiten helaas dus nog niet door gaan, heb ik leerlingen een 

aantal sites toegestuurd waar zij zich kunnen oriënteren op vervolgopleidingen. Speciaal 

voor jullie als ouders/ verzorgers heb ik ook nog een informatieve blog en een tweetal 

webinars toegevoegd.  

 

• Informatie studies in Keuzegids Online: https://schoter.dedecaan.net   

• Studiekeuze-activiteiten hoger onderwijs: www.expertisepuntlob.nl/corona-online-

open-dagen-en-studiekeuze-mbo-hbo-en 

• Tussenjaar: https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl  

• Studie in het buitenland: https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/studie-

kiezen/studeren-in-het-buitenland 

• Blog studiekeuze voor ouders: www.studiekeuzekind.nl 

• Webinar ‘Hoe help ik mijn kind kiezen’: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Re8itpPeSo 

• Webinar Studiefinanciering: https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-

2021-hoe-werkt-het.jsp (1 oktober 19.30 uur)  

 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de mentor, coördinator of de decaan.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anouk Filius    decaan  

Priscilla Ruizeveld de Winter  conrector 2345 havo 

Brenda Stam    conrector 23456 vwo 
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