
Samen leven,  
samen leren,  
samen doen. Loopbaanontwikkeling 

en haco



Even voorstellen…
Stefan Schaap
Decaan havo
s.schaap@de-breul.nl

- Docent aardrijkskunde
- Coach havo-5

mailto:s.schaap@de-breul.nl


Kiezen is een proces
Signaal! Bewustwording: weten dát je moet gaan kiezen

Oriënteren: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? 
(zelfbeeld)
Verkennen: wat is er allemaal mogelijk?
(beeld van de opleidingenmarkt)
Verdiepen: hoe zien de opleidingen eruit?
(beeld van de top-3)
Besluiten: wat kies ik?
(resultaat)



Waarom nu al?
• Kiezen is een proces: tijd nemen voor oriëntatie en verkenning
• Activiteiten die passen bij verdiepen vaak al in eerste helft 

havo-5
• Aanmelden voor selectie-opleidingen (fixus) al op 15 januari 

(in havo 5)  cijfers in havo-4 mogelijk al belangrijk!



Succesvolle studiekiezers
• Hebben zich verdiept in de keuzemogelijkheden
• Hebben ervaringen opgedaan in het opleiding- en 

beroepenveld
• Hebben de tijd genomen voor het keuzeproces



Weten wat er te kiezen valt
Alle opleidingen (mbo, hbo en wo) zijn te vinden op: 
• www.de-breulhv.dedecaan.net

Vanuit hier: ”Keuzegids hbo” voor het vergelijken 
van hbo-opleidigen op verschillende instituten

• www.studiekeuze123.nl
Tip: vaar voor data voorlichtingen niet blind op 
studiekeuze123. Raadpleeg altijd de websites van de 
hogescholen!

http://www.de-breulhv.dedecaan.net/
http://www.studiekeuze123.nl/


LOB: coaching en haco
Twee sporen:
1. Coaching: coach begeleidt leerling bij ontwikkeling 

executieve vaardigheden, schoolse zaken, houdt vinger aan 
de pols t.a.v. LOB en beoordeelt haco samen met haco-docent

2. Haco-les: 1 klassikale les van 50 minuten in het rooster
Haco-docent begeleidt LOB-opdrachten (wie ben ik, wat wil 
ik, wat kan ik) en beoordeelt haco samen met coach



LOB: coaching en haco
• Haco wordt beoordeeld met een letter:

O = onvoldoende, V = voldoende, G = goed
• Moet minimaal voldoende zijn om bevorderd te kunnen 

worden naar havo-5.
• Beoordeling o.b.v.:

• een ingevuld werkboek,
• een online portfolio op dedecaan.net met daarin verslagen van minimaal 1 

open dag, 1 meeloopdag, de veldwerkdag en de oud-leerlingenavond.
• reflectiegesprekken met je coach en/of de haco-docent



LOB: buiten de les
• Open dagen: oktober / november (minimaal 1 verslag)

• Ga gerust mee!
• Oud-leerlingenavond: 17 december op De Breul (verplicht!)
• Veldwerkdag beroep: 3 februari 2022. 

Voor 14 januari een plek regelen (bevestiging naar coach én 
haco-docent

• Beroepenmarkt: 2 februari (Stichtse Vrije School)
• STUVO: 11 maart op de Hogeschool Utrecht (o.v.)
• Meeloopdag opleiding: vóór 18 maart



Verlof meeloopdag aanvragen
• Van tevoren bij mevrouw Hollander (afdelingsassistent)



Thema-avond studiekeuze
• Donderdag 28 oktober 2021
• Op De Breul (onder voorbehoud van coronamaatregelen)



Contact
• In eerste instantie het liefst contact met de leerling zelf: 

havo-kamer (162), bericht via Teams/mail.

• Uiteraard ook open voor vragen van ouders:
s.schaap@de-breul.nl

mailto:s.schaap@de-breul.nl
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