
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DeDecaan.net is de digitale leeromgeving waar uw middelbare school op het gebied van LOB gebruik van maakt. Deze 
leeromgeving helpt leerlingen bij hun profiel– en studiekeuze. Als ouder/verzorger kunt u het keuzeproces van uw zoon of 
dochter nauwgezet volgen via de keuze-site van uw school. Door zelf een account aan te maken op de site, kunt u uw kind 
optimaal begeleiden bij het maken van een keuze. Daarnaast vindt u op de keuzesite veel interessante informatie:  

 
• Opleidingen: overzicht van opleidingen in Nederland  

• Keuzegids: onafhankelijke vergelijking tussen onderwijsinstellingen  

• KeuzeKalender: overzicht van LOB activiteiten in het vervolgonderwijs in Nederland  

• Vraag & Antwoord: informatie rondom studiekeuze en studeren  

• Portfolio van uw kind: opgebouwd uit opdrachten binnen KeuzeWeb  
 
 
 
 

Om uw kind te volgen, registreert u zich als volgt: 

 

• Ga naar de DeDecaan.net site van uw school: 

 

Sgweredi-hv.dedecaan.net 

 

• Klik in de rechterbovenhoek op inloggen. 

• Selecteer de school van uw kind. 

• Klik op Nog niet geregistreerd. 

• Kies voor Ouder/Verzorger. 

• Vul uw gegevens in. U wordt ook gevraagd om de gegevens van uw kind in te voeren zodat u gekoppeld kunt worden. 

Gebruik bij leerlingnummer het Stamnummer. 

• Uw zoon of dochter krijgt een e-mail om deze koppeling te bevestigen. 

• Bevestig uw registratie via e-mail. 

 

Let op! U kunt de gegevens van uw kind pas inzien als de koppeling door uw kind is bevestigd. 

 
Of bekijk deze uitlegvideo: https://www.youtube.com/watch?v=zX3m0M4cFl0  
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U als loopbaanbegeleider 

Voor een kind is het kiezen van een profiel  of studie vaak één van de eerste momenten waarop hij of zij zelf een écht belang-

rijke keuze maakt. Dit kan als stressvol worden ervaren: ‘Wat als ik niet de juiste keuze maak?’. Maak het daarom niet te 

zwaar. Ook met een (onvoorziene) omweg kan uw kind zijn doel behalen. Wij geven u hier enkele tips voor het begeleiden 

van dit proces.  

• Voer een gesprek met uw kind over de profiel – of studiekeuze.

• Kies een ontspannen moment voor een gesprek.

• Stel open vragen en luister goed naar de antwoorden.

• Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

 Interesse: wat vind je leuk in je vrije tijd  en op school? 

 Kwaliteiten: waar ben je goed in? 

 Ervaringen naar aanleiding van activiteiten: wat vond je van deze open dag? Hoe vond je de sfeer? 

 Wat vind je belangrijk bij het kiezen van een opleiding? Kwaliteit? Reistijd ? Op kamers? Sfeer? Baankans? 

• Ga eens met uw kind mee naar een open dag. Zo komt ook u meer te weten over de opleiding waar uw kind in geïnteres-

seerd is.

• Voorkom dat u en uw kind voor onaangename verrassingen komen te staan. Informeer u over de regels, afspraken en het

tij

d

spad op uw school. Wanneer en hoe moet bijvoorbeeld de profiel keuze gemaakt worden?

• Let op deadlines voor aanmelden van een studie.

• Informeer u over toelatingseisen van een studie

• Op de site van DUO vindt u de regels rondom studiefinanciering.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) 

Het doel van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (kortweg LOB) is het onderzoeken welk 
profiel en wel-ke studie bij uw zoon of dochter past, en hier uiteindelijk ook een keuze in 
maken. Met LOB leert uw kind kiezen en wordt er gewerkt aan de volgende 
loopbaancompetenties: 
Kwaliteitenreflectie: wat kan ik? 
Het vermogen om je eigen kwaliteiten en unieke talenten te ontdekken en 
waarderen. 

Motievenreflectie: wat wil ik en waarom wil ik dat? 
Het vermogen om je eigen wensen en waarden te ontdekken en 
waarderen. 

Studie- en beroeps- of functie-exploratie: waar kan ik dat doen? 
Het vermogen om je persoonlijke mogelijkheden en uitdagingen in studie en werk te 
onderzoeken. 

 Loopbaansturing: hoe doe ik dat?  
 Het vermogen om initiatief te nemen en in actie te komen als je je ambities wilt 
realiseren . 

Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?  
Het vermogen om contacten aan te gaan en te onderhouden om je ambities te 
realiseren. 
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