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

 

Datum:   9 september 2022 

Kenmerk: 22230039/FIL 

Betreft:  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

 

  

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

In dit laatste jaar op Het Schoter zal uw zoon/ dochter een vervolgopleiding kiezen. Voor 
extra ondersteuning hierbij kunnen zij ook dit jaar gebruik maken van diverse hulpmiddelen. 
Zo zijn zij welkom bij de decaan om te praten over het kiezen van een vervolgopleiding, zij 
ontvangen informatie over de aanmeldingsprocedure en het aanvragen van 
studiefinanciering en krijgen tijdens mentorlessen een LOB-programma aangeboden 
(loopbaanoriëntatie en –begeleiding).  
 
Voor dit programma gaan leerlingen 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. Hoe eerder wordt gestart met het 
voorbereiden op toekomstige keuzes en hoe vollediger het dossier, hoe groter de kans dat 
uiteindelijk ook een juiste keuze maakt en je daarmee kunt doen wat je het liefst zou willen. 
 
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. 
  
Belangrijke LOB-momenten dit jaar  
1 oktober - 15 januari  Inschrijven opleidingen decentrale selectie 
november   Informatie vervolgopleidingen en studiefinanciering (mentorles) 
25 en 26 november  Studiekeuze- en Buitenlandbeurs (geen activiteit vanuit school) 
Januari – maart  Mentorgesprekken over examens en vervolgopleiding  
16 januari -15 april   Selectieprocedure vervolgopleidingen (met decentrale selectie) 
1 mei    Inschrijfdeadline opleiding zonder decentrale selectie  
Juni     Aanvragen studiefinanciering DUO 
8 juni     Informatie over VAVO en/of doubleren (gezakte leerlingen)  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Brenda Stam  conrector 23456 vwo en tto 
Mirel de Weerdt coördinator 23456 vwo 
Anouk  Filius   decaan tto, vwo, havo 
 

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

