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

 

 

 

 

Datum:   9 september 2022 

Kenmerk: 22230037/FIL 

Betreft:  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

 

 

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

Dit jaar krijgt uw zoon/ dochter voor het eerst te maken met loopbaanoriëntatie- en 
begeleiding, of kortweg, LOB. 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 LOB.  
 
KeuzeWeb en het loopbaandossier  
LOB staat niet op het lesrooster, maar is een programma dat wordt aangeboden tijdens de 
mentorlessen. Leerlingen wordt hier geleerd om loopbaancompetenties te ontwikkelen. 
Loopbaancompetenties zijn vaardigheden die hen helpen bij het kiezen van een profiel en 
uiteindelijk een vervolgstudie. Voor dit programma wordt gebruik gemaakt van KeuzeWeb. 
KeuzeWeb is te vinden via www.schoter.dedecaan.net. Leerlingen hebben hiervoor een 
persoonlijk account. In KeuzeWeb gaan zij aan de slag met oefeningen en kunnen zij 
aanvullende informatie vinden over bijvoorbeeld de profielen, open dagen en 
vervolgopleidingen. 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.  
 
Profielkeuze 
Dit jaar staat in het teken van de profielkeuze. Met deze profielkeuze wordt het vakkenpakket 
samengesteld voor in de bovenbouw. De profielkeuze is belangrijk, want daarmee kan een 
leerling zich voorzichtig gaan verdiepen en ontwikkelen in een richting die hij/zij interessant 
vindt. Een goed passende keuze kan uiteindelijk helpen om in 6 vwo een diploma te behalen 
en daarmee toegang te krijgen tot verschillende vervolgopleidingen.  
 

Belangrijke LOB-momenten dit jaar  
November Kick-off profielkeuze door decaan met o.a. informatie (profielkeuze en 

de stage), een kwaliteitenspel en oefen-profielkeuze 
v.a. 28 november Introductielessen nieuwe vakken 
23 januari  Stage (zelf regelen) 
27 januari   Adviezen keuzevakken bij cijfers in Magister  
31 januari Informatie ouders/leerlingen profielkeuze (incl. maken profielkeuze) 
v.a. februari  Mentorgesprekken over profielkeuze 
3 februari  Deadline inleveren vlog stage 
10 maart  Deadline wijzigen profielkeuze in Magister  
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27 en 28 maart MOL-gesprekken (o.a. tekenen definitieve profielkeuze en gesprek 
eventuele overstap naar 4 havo)  

19 juli  Laatste wijzigingen profiel (indien van toepassing)  
 
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 bij LOB-activiteiten. Aanvullende activiteiten worden uiteraard ook gewaardeerd. De 
beoordeling kan zijn in de vorm van een O (onvoldoende), M (matig), V (voldoende) of G 
(goed). Dit oordeel heeft geen consequenties voor de overgang.   
 
Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In de bijlage vindt u het 
profielkeuzeboekje. 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 profielkeuze.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Brenda Stam  conrector 23456 vwo en tto 
Mirel de Weerdt coördinator 23456 vwo 
Anouk  Filius   decaan tto, vwo, havo 
 


