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Aan de leerlingen van 3 mavo en ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

Datum:   9 september 2022 

Kenmerk: 22230036/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 eerste stap in de profielkeuze 
vervolgen door een vakkenpakket voor het examenjaar samen te stellen, er zal verder 
worden gewerkt aan het opbouwen van het loopbaandossier en bovendien zal een start 
gemaakt met de keuze van een vervolgopleiding. Graag willen wij u door middel van deze 
brief kort informeren over dit programma en een overzicht geven van een aantal belangrijke 
data op het gebied van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). 
 
KeuzeWeb 
Leerlingen gaan dit jaar verder met de opbouw van hun persoonlijke loopbaandossier in 
KeuzeWeb (www.schoter.dedecaan.net). Daarin worden 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. Binnen KeuzeWeb gaan leerlingen aan de slag met oefeningen die 
hen hierbij helpen en zij kunnen hier aanvullende informatie vinden over bijvoorbeeld 
vervolgopleidingen en open dagen.  
 
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. Per 
opleiding kun je informatie vinden over onder meer de inhoud, kwaliteit en baankansen van 
een bepaalde opleiding. De Keuzegids Online kan zeer goed gebruikt worden bij het zoeken 
naar een geschikte vervolgopleiding. Daarnaast biedt ook Studiekeuze123 - Studiekeuze123 
veel informatie over profielen, studies en beroepen.  
 
Belangrijke LOB-momenten dit jaar  
September  Start KeuzeWeb 
November Kick-off profielkeuze door decaan (met o.a. informatie over stage en de 

profielkeuze, een kwaliteitenspel en oefen-profielkeuze)  
Data volgt LOB-traject Rock your Life (voor tto, informatie volgt)  
7 – 11 november Kick-off stage (voorlichting CityShapers) 
25 november  Deadline aanvragen vakwisseling (geen garantie) 
30 november Deadline doorgeven eigen stageplaats 
8 maart   Studiekeuze-evenement Mbo-markt (bij Nova College)   
16 – 20 januari Stage-indeling en briefing stage door CityShapers   
23 – 27 januari Stage (via CityShapers of eigen stageplaats, geen reguliere lessen)  
27 januari   Adviezen keuzevakken bij cijfers in Magister 
3 februari  Deadline inleveren stagemap en vlog bij mentor   
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7 februari   Informatie ouders/leerlingen profielkeuze/T1 (incl. maken profielkeuze)  
v.a. 9 februari  Mentorgesprekken over profielkeuze 
10 maart  Deadline wijzigen profielkeuze in Magister  
27 + 28 maart MOL-gesprekken (o.a. tekenen definitieve profielkeuze)  
1 juni Beroepenavond 3m, 4h, 45v (bij voldoende aanmeldingen ouders) 
19 juli    Laatste wijzigingen profiel  
 
Rapport 
Voor LOB wordt geen cijfer gegeven, maar leerlingen krijgen wel een beoordeling op hun 
rapport. Deze beoordeling is gebaseerd op de opdrachten op KeuzeWeb en de inspanningen 
en inzet voor LOB-activiteiten. Aanvullende activiteiten worden uiteraard ook gewaardeerd. 
De beoordeling kan zijn in de vorm van een O (onvoldoende), V (voldoende) of G (goed). Dit 
oordeel heeft geen consequenties voor de overgang. 
 
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.  
 
In de bijlage vindt u het profielkeuzeboekje, een boekje over studeren op het mbo en een 
overzicht van open dagen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Joost van het Kaar  conrector brugklassen en mavo 
Michael Joost   coördinator 2, 3 en 4 mavo  
Anouk Filius    decaan   
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Overzicht open dagen 2022-2023  
 
Open dagen of meeloopactiviteiten kunnen heel zinvol zijn bij het zoeken naar een geschikte 
studie. Je kunt hier specifieke vragen stellen aan studenten en daarnaast is het uiteraard ook 
heel geschikt om de sfeer te proeven. Het is namelijk belangrijk dat de opleiding en school 
die je uiteindelijk kiest bij je past. Leerlingen die hebben deelgenomen aan 
studiekeuzeactiviteiten stoppen of wisselen later minder vaak met hun studie.       
 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de reeds bekende open dagen van mbo-scholen 
(ROC’s) in de omgeving. Op de websites van de scholen is meer informatie te vinden over 
de aanmelding en of het fysiek of online plaatsvindt. Mochten er vragen zijn dan is het 
uiteraard altijd mogelijk om contact op te nemen via a.filius@schoter.nl.  
 
Nova College – Haarlem  
Link: Agenda (novacollege.nl) 

• Open dag: 21 november 2022 

• Open dag CIOS: 26 november 2022 

• Open dag Scheepvaart: 10 december  

• Overige data volgen later  
 
ROC van Amsterdam – Amsterdam  
Link: Ikkiesmbo - Haal er uit wat er in zit (rocva.nl) 

• Diverse studiekeuze-activiteiten als open dagen en meeloopdagen zijn via 
bovenstaande link te bereiken 

• Open dag: 13 oktober 2022 

• Open dag: 17 november 2022  

• Open dag: 28 januari 2023 

• Open dag: 21 maart 2023  
 
ROC TOP – Amsterdam  
Link: Kom kijken - ROC TOP 

• Open dag: 6 oktober 2022 

• Open dag: 15 november 2022 

• Open dag: 9 februari 2023 

• TOP TALK: Mijn kind op het mbo: 13 april 2023 
 
Mediacollege Amsterdam – Amsterdam  
Link: Mediacollege Amsterdam (ma-web.nl) 

• Diverse studiekeuze-activiteiten als digitalks en de aankomende open dag zijn via 
bovenstaande link te bereiken. 

 
Hout- en meubileringscollege – Amsterdam  
Link: Hout- en Meubileringscollege | Open dagen - Hout- en Meubileringscollege 
(hmcollege.nl) 

• Open dag: 12 november 2022 

• Open dag: 27 en 28 januari 2023 

• Open dag: 18 maart 2023 
 
MBO Rijnland – Leiden 
Link: Open Dag | Voorlichtingskalender | mboRijnland 

• Diverse studiekeuze-activiteiten als open dagen en meeloopdagen zijn via 
bovenstaande link te bereiken 

mailto:a.filius@schoter.nl
https://www.novacollege.nl/actueel/agenda/
https://ikkiesmbo.rocva.nl/
https://www.roctop.nl/kom-kijken/#agenda
https://www.ma-web.nl/digitaltalks/
https://hmcollege.nl/actueel/open-dagen/
https://hmcollege.nl/actueel/open-dagen/
https://mborijnland.nl/voorlichtingskalender/

