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Beste ouder(s) en verzorger(s), beste leerling,  
 
In dit voorlaatste jaar op Het Schoter zal uw zoon/ dochter voor het eerst lessen volgen die 
passen bij het gekozen vakkenpakket. Na de profielkeuze zal de focus nu komen te liggen 
op 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 toekomstige studies en beroepen.  
 
Opleidingenmarkt SKIA  
Op 8 en 9 november vindt de Opleidingenmarkt SKIA plaats. Deze avonden vinden plaats bij  
de Hogeschool InHolland. Tijdens de opleidingenmarkt zijn zowel hogescholen als 
universiteiten uit het hele land vertegenwoordigd om voorlichtingsworkshops te geven. Deze 
activiteit is niet verplicht, maar kan worden ingezet als voorlichting om te voldoen aan de eis 
om dit schooljaar ten minste drie voorlichtingsactiviteiten te volgen. Voorafgaand aan deze 
avond(en) zal uw zoon/ dochter met opdrachten aan de slag gaan die te helpen bij het 
maken van een keuze. Wij adviseren dat leerlingen aan het eind van dit jaar eenmaal gaan 
proefstuderen bij de studie die hem/ haar op dat moment het meest aanspreekt. Ervaringen 
hebben uitgewezen dat leerlingen die zich vooraf verdiepen in de studiekeuze en 
daadwerkelijk studies bezoeken minder vaak uitvallen of overstappen in het 
vervolgonderwijs.   

http://www.schoter.dedecaan.net/
https://www.studiekeuze123.nl/?gclid=EAIaIQobChMI17GSk72q-AIVKoxoCR3Q5gtoEAAYASAAEgKSAfD_BwE
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Studiekeuzebeurs en Buitenlandbeurs  

Op 25 en 26 november vindt in de Jaarbeurs Utrecht de Studiekeuzebeurs en de 
Buitenlandbeurs plaats. Deze activiteiten worden niet vanuit school georganiseerd of 
bezocht, maar bij interesse zijn leerlingen van harte welkom om hier naartoe te gaan.     
 
Voorlichting Hoger Onderwijs 
Op 17 april zullen studenten van de Hogeschool InHolland naar ons toekomen voor een 
interactieve voorlichting over het Hoger Onderwijs. Tijdens de voorlichting zal in worden 
gegaan op vragen als ‘Hoe maak ik een goede keuze?’, ‘Hoe is de overstap van middelbare 
school naar hogeschool?’, ‘Hoe ziet een week van een student eruit?’, ‘Hoe vind ik een 
kamer?’, ‘Wat kost studeren?’ en ‘Hoe ziet het studentenleven eruit?’. Daarnaast zal een 
kwaliteitentest worden gemaakt, waarbij leerlingen hun kwaliteiten kunnen koppelen aan 
mogelijke studies die op het hbo worden aangeboden.   
 
Beroepenavond 
Op 1 juni wordt voor alle leerlingen van 3 mavo, 4 havo en 4 en 5 vwo de beroepenavond 
georganiseerd. De beroepenavond kan uiteraard uitsluitend plaatsvinden als er voldoende 
ouders zijn. Wij zullen jullie tegen die tijd ook vragen om te helpen om de leerlingen die 
avond te informeren over uw werkveld, de weg die is doorlopen om daar te komen, 
eventuele switches, de voor- en nadelen van het werk, opties per studierichting en tips. 
Aanmelden kan bij a.filius@schoter.nl.  
 
SE-cijfer voorexamenjaar 
De SE-cijfers die in dit voorexamenjaar worden gehaald zijn bepalend voor de toelating bij 
selectiestudies in het hoger onderwijs. Uiteraard geldt dat hoe hoger het SE-cijfer is, hoe 
groter de kans is dat je wordt toegelaten. Voor studies zonder selectie is dit in mindere mate 
van belang, omdat je bij tijdig aanmelden het recht hebt om toegelaten te worden.    
 
Overstap mbo  
Met een overgangsbewijs naar 4 havo hebben leerlingen de mogelijkheid om over te stappen 
naar mbo-niveau 4, het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Ga je het 
schooljaar niet halen en ben je al eerder gedoubleerd in 3 of 4 havo dan ben je verplicht om 
die overstap te maken. Ook kan het zijn dat leerlingen hier zelf voor kiezen, bijvoorbeeld 
omdat het type onderwijs beter aansluit. Binnen het mbo is het bij sommige opleidingen 
mogelijk om al in januari of februari in te stromen.  
Heb je je voor 1 april aangemeld bij een studie waar geen aanvullende eisen gelden (zoals 
bij sport- of kunstopleidingen) dan ben je gegarandeerd van een plek. Anders kan je 
geweigerd worden bij de opleiding die je voorkeur zou hebben en zal je moeten uitwijken 
naar een opleiding waar dan wel ruimte is. Het is dus verstandig om tijdig te beginnen om te 
kijken naar dit alternatief. Ook als nog niet bekend is of het gaat lukken om over te gaan. 
Afmelden is namelijk veel eenvoudiger. Voor alle informatie over het mbo kun je terecht bij 
de decaan, mevrouw Filius.       
 
Rapport 
Voor LOB wordt geen cijfer gegeven, maar leerlingen krijgen net als in het derde jaar 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.  
 

mailto:a.filius@schoter.nl


 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

In de bijlage vindt u een informatieboekje over studeren in het hoger onderwijs. Data van 
open dagen kunnen worden gevonden in KeuzeWeb of via Open dagen kalender - 
Studiekeuze123.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Myrthe van de Giessen  conrector havo a.i.  
Paulien Dijkstra   coördinator 4 en 5 havo 
Anouk Filius     decaan  
 
 

https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen

