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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in 3Ha, 3Hb, 3Ht, T3, 3Va, 3Vga, 3Vtga, 3Vta 
 
Alkmaar, 15 september 2020 
 
 
Betreft: informatie Loopbaanoriëntatie en -begeleiding  
Kenmerk: BRN/MULA/2009.057 
 
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 hebben mijn naam afgelopen weken al meerdere malen gehoord, omdat 
ik jullie kind lesgeef. 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. In leerjaar 3 
wordt Qompas vooral gebruikt voor de profielkeuze van uw kind. Het programma is zo ingericht dat 
het uw kind kan helpen met het maken van deze keuze. In het programma zijn verschillende testen 
verwerkt. Uw kind wordt hierin begeleid door zijn/haar mentor. Uw kind loopt het programma door in 
de eerste twee periodes van het jaar tijdens de mentorlessen en thuis. En wordt afgesloten met een 
loopbaandossier dat de leerlingen ondertekend in moeten leveren. 
 
Aan het einde van periode 2 geven de vakdocenten een advies voor hun vak. Deze krijgt u thuis 
gestuurd. In een aantal situaties zijn deze adviezen bindend. Meer hierover kunt u vinden in de 
bevorderingsregels op onze site. Het betreft hier vooral de vakken; wiskunde B, scheikunde, biologie, 
natuurkunde en BSM. Mocht u vragen hebben over een gegeven advies, adviseer ik u contact op te 
nemen met de vakdocent. 
 
Na het ontvangen van deze adviezen en het doorlopen van Qompas, maken de leerlingen in januari 
een voorlopige profielkeuze. Tussen januari en maart heb ik met elke leerling een gesprek over deze 
voorlopige keuze. Hierin bespreek ik de reden van de keuze en de eventuele knelpunten. Tijdens 
deze fase vraag ik de leerlingen dit met u te bespreken. 
 
Voor 1 april leveren de leerlingen hun definitieve profielkeuze in.  
 
Naast Qompas, organiseert de school normaal gesproken meerdere activiteiten, zoals de profiel 
informatieavond, oriëntatielessen en de beroepenmiddag. Door corona zijn deze activiteiten dit jaar 
op de tocht komen te staan. Ik ben 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. 
 
     Zie verder volgende pagina 
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Als school willen wij uw kind zo goed mogelijk begeleiden in de keuze tot een goed passende profiel, 
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 welk profiel hij/zij wil gaan kiezen en misschien nog wel 
belangrijker, waarom hij/zij dit profiel wil kiezen. 
 
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, 
 
Nienke Brasser 
Decaan havo/vwo 
Tel: 072-5122477 (1422) 
decaan@willemblaeu.nl 
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