
WAT IS DE TOEKOMST 
VAN JOUW ZOON/DOCHTER?
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
van Het Hooghuis
We kunnen pas echt goed onderwijs bieden als we ons verbonden 
voelen. School, leerlingen, ouders en omgeving. Alleen zo kunnen we 
écht goed onderwijs bieden. Waarbij we de nadruk leggen op: Wie 
ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Zo kan talent, kennis en kunde 
volgroeien.

Kiezen is lastig voor jongeren. Jongeren van tegenwoordig moeten zichzelf 
ontdekken en een eigen identiteit ontwikkelen. Ze willen zich onderscheiden; 
dat wordt ook van hen verwacht. Daarnaast weten jongeren vaak ook niet goed 
wat een bepaalde baan van ze vraagt. 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren meer naar hun ouders luisteren, dan naar hun 
vrienden en school. Ouders zijn daarom ONMISBAAR bij de loopbaanoriëntatie 
en loopbaanbegeleiding. 

Om jou bij deze studiekeuzebegeleiding van uw kind enigszins te helpen, zijn 
naast de ouder-opdrachten in de LOB-werkboeken, 
de adviezen in de baan hiernaast opgesteld.

Fijn dat we kunnen leren van én met elkaar.
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Kijk waar jouw kind zelf warm voor loopt. Als je 
enthousiasme hoort, is dat een goed teken. 
Studeren lukt alleen als je er zelf zin hebt! 
Blijf als ouder zelf verder geduldig en positief.

Alle mbo-scholen en havo’s in deze regio organiseren 
open dagen (te vinden op de opendagen-kalender op 
onze website). Ga met jouw zoon/dochter mee naar 
open dagen en informatie-avonden. 

Om goed te kunnen kiezen uit de vele mogelijkheden die er 
zijn, is het belangrijk om antwoord te vinden op de vraag: 
Wie ben ik? Voer samen het gesprek over de passies en 
ambities van jouw zoon/dochter. Wellicht zijn er overeenkom-
sten met jouw vaardigheden.

Om je bij deze profiel-/keuzevak-begeleiding van jouw kind enigszins 
te helpen, zijn er naast de ouder-opdrachten in de LOB-werkboeken 
ook informatieavonden op onze school. Hier geven we informatie 
over de verschillende profielen en keuzevakken. 
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