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Alkmaar, 28 augustus 2020 
 
 
Betreft: Informatie decaan havo/vwo bovenbouw 
Kenmerk: BRN/MUA/2008.031 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Door de andere invulling van de informatieavond van uw kind, wil ik mij graag op deze manier 
voorstellen. Velen van jullie kennen mij al van voorgaande jaren, maar er zullen ook ouders zijn die 
mij nog niet kennen. Ik ben Nienke Brasser, docent Frans en decaan havo/vwo.  
 
Als decaan ben ik verantwoordelijk voor het vakkenpakket en de LOB. LOB staat voor 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Hieronder verstaan we het geheel van begeleiding en 
activiteiten waarmee de school uw kind tijdens hun havo/vwo-opleiding ondersteunt bij het maken van 
loopbaankeuzes.  
 
Als school hebben wij ervoor gekozen om hierbij Qompas als hulpmiddel te gebruiken. De meeste 
leerlingen kennen Qompas al vanuit leerjaar 3, waarbij zij het gebruikt hebben om een doordachte 
keuze te maken wat betreft hun profiel. In de bovenbouw is het programma zo ingericht dat het uw 
kind kan helpen met het maken van een keuze betreffende een vervolgopleiding. In het programma 
zijn verschillende testen verwerkt en kan uw kind informatie vinden over opleidingen, scholen en 
beroepen. Uw kind wordt hierin begeleid door zijn/haar mentor.  
 
Naast Qompas, organiseert de school normaal gesproken meerdere activiteiten, zoals een 
kennismaking met het hbo, een voorlichting door oud-leerlingen en de Regionale 
Voorlichtingsavonden. Door COVID-19 zijn deze activiteiten dit jaar op de tocht komen te staan. Ik 
ben samen met de hogescholen en universiteiten aan het kijken hoe we deze activiteiten in een 
passende vorm toch door zouden kunnen laten gaan. Zodra ik hier meer informatie over heb, zal ik u 
op de hoogte brengen. 
 
Uw kind mag natuurlijk ook op eigen initiatief deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals het 
bezoek van open dagen, proefstuderen en meeloopdagen, al dan niet online, die door de opleidingen 
zelf worden georganiseerd. Als deze activiteiten tijdens schooltijd zijn, krijgt uw kind hier verlof voor. 
Om dit verlof aan te vragen, levert uw kind een print in van de desbetreffende school met daarop de 
datum en de tijden. Mocht uw kind nog geen 18 jaar zijn, moet deze ondertekend zijn door een van de 
ouders/verzorgers. 
 
Het is normaal gesproken de bedoeling dat uw kind minimaal twee LOB activiteiten per jaar doet. Ik 
hoop dat dat dit jaar ook mogelijk is. Er zal binnenkort een opdracht komen waarbij er door middel 
van een korte vragenlijst, de leerlingen gevraagd worden hun activiteiten te beschrijven. Nog 
belangrijker welke conclusie hij/zij getrokken heeft na deze activiteit wat betreft deze school/opleiding. 
  



 
 

Openbare scholengemeenschap voor: 
 

GYMNASIUM | ATHENEUM | HAVO | MAVO | VMBO 
 

TOPSPORTTALENTSCHOOL | SENIOR TTO SCHOOL 

 

 

 

 

 

 

 

‘ZOEK, ONTDEK, LEER EN VERBETER DOOR TE OEFENEN’ 
www.willemblaeu.nl 

 

OSG @willemblaeu.nl  

postbus 9335 1800 GH Alkmaar • 072 512 24 77 
 

volg ons op OSGWILLEMBLAEU  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Voor de examenkandidaten zijn de volgende data erg belangrijk:  
15 januari 2021 en 1 mei 2021. 
 
15 januari is de aanmeldingsdeadline voor de opleidingen met een numerus fixus (voorheen ook wel 
de lotingsstudies genoemd). Dit zijn de opleidingen die minder studenten kunnen plaatsen dan dat er 
aanmeldingen zijn. Bij deze opleidingen gaan de aangemelde studenten van 15 januari een 
selectieprocedure in. Deze procedure is per opleiding verschillend. 
 
1 mei is de aanmeldingsdeadline voor opleidingen zonder aanvullende eisen of numerus fixus. 
 
Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden via de site: https://www.studiekeuze123.nl/. Dit is 
een site van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en biedt objectieve informatie over 
alle opleidingen in Nederland. 
 
Als school willen wij uw kind zo goed mogelijk begeleiden in de keuze tot een goed passende 
vervolgopleiding, maar uw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken. Wij zouden het fijn vinden als u af 
en toe het gesprek met uw kind aan wil gaan over wat hij/zij na hun middelbare schooltijd wil gaan 
doen. Zodat hij/zij hierover gaat nadenken voordat hij/zij hier de school verlaat met een diploma. 
 
Mocht u of uw kind vragen hebben over onderwerpen uit deze brief, kunt u altijd een mail sturen naar 
decaan@willemblaeu.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. N. Brasser 
Decaan havo/vwo 
 
 
 
 
 

https://www.studiekeuze123.nl/
mailto:decaan@willemblaeu.nl

