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

 

 

 

Datum:   30 oktober 2020 

Kenmerk: 202100111/FIL 

Betreft:  Opleidingenmarkt SKIA 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Als onderdeel van de oriëntatie op de keuze voor een vervolgopleiding zullen leerlingen uit 4 

havo en 5 vwo deelnemen aan de Opleidingenmarkt SKIA. De Opleidingenmarkt bestaat 

uit een tweetal online voorlichtingsavonden op dinsdag 10 en woensdag 11 november 

2020 tussen 18.30 en 22.05 uur. Tijdens deze twee avonden krijgen leerlingen de kans om 

digitaal kennis te maken met vervolgstudies van hogescholen en universiteiten uit onder 

andere Amsterdam, Delft, Leiden en Wageningen. Aanvullende informatie is te vinden via 

http://www.skiahaarlem.nl/. 

    

Leerlingen hebben zich ingeschreven voor ten minste drie voorlichtingsrondes van 35 

minuten. Dit kan op één of beide avonden zijn. De eerste avond is voornamelijk gericht op 

studies die passen bij de profielen N&G en N&T. De tweede avond richt zich op studies die 

aansluiten bij de profielen C&M en E&M. Dit is slechts een algemene indeling.  

 

In de week voorafgaand aan de voorlichtingen ontvangt uw kind vanuit EduSkoel een 

uitnodiging met aanvullende gegevens en de links naar het digitale platform. EduSkoel houdt 

bij wie er wanneer heeft deelgenomen. Voor ouders is er een oudervoorlichting van de HvA 

en UvA. Deze voorlichting start iedere ronde en biedt praktische informatie over studeren in 

het hoger onderwijs.  

 

Leerlingen die zich niet in de periode van 30 september tot en met 23 oktober 2020 hebben 

ingeschreven, zijn door ons ingedeeld. Aangezien het om een verplichte LOB-activiteit gaat, 

worden alle gemiste uren als spijbeluren bij de coördinator ingehaald. Dit geldt ook voor 

doublanten. Wij zijn ons bewust dat de eerste avond gelijk valt met de MOL-gesprekken. Er 

is geprobeerd om leerlingen zo min mogelijk op deze uren in te roosteren. Mocht uw kind 

onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan (een deel van) een voorlichting, dan kunt u 

contact opnemen met mevrouw Dijkstra, p.dijkstra@schoter.nl (havo) of mevrouw De 

Weerdt, m.deweerdt@schoter.nl (vwo). Voor overige vragen kunt u terecht bij de decaan, 

mevrouw Filius, a.filius@schoter.nl.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paulien Dijkstra  coördinator 4 en 5 havo  

Mirel de Weerdt  coördinator 2, 3, 4, 5 en 6 vwo  

Anouk Filius    decaan  
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