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Leerlingtevredenheid 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De eerste periode zit er alweer bijna op. Morgen begint de vakantie, vandaag was 
de laatste dag van de toetsweek voor de bovenbouw. Ik hoop dat de start van het 
jaar voor uw kind goed is geweest. Er is deze eerste weken veel aandacht besteed 
aan de groepsvorming en het leren kennen van elkaar. Kortom, aan een prettig 
leer- en leefklimaat. In onze ogen de basis voor optimale studieresultaten. 
 

Uitslag tevredenheidsenquête 
 
Afgelopen Coenekoerier heb ik u beloofd de resultaten van de leerlingtevredenheid 
enquêtes te geven. 

Elk schooljaar doen we dit tevredenheidsonderzoek onder leerlingen. Ook dit 
schooljaar heeft het onderzoek plaatsgevonden. De afnameperiode was van 1 
maart tot en met 15 april 2022.  

Het onderzoek bestaat uit de vragenlijst van Scholen op de Kaart waaronder de 
wettelijk verplichte veiligheidsmonitor. Het onderzoek is voor brugklasleerlingen en 
examenleerlingen aangevuld met vragen over resp. de brugklas en het 
examenjaar. De vragenlijst is daarmee in vergelijking met vorige schooljaren op het 
Coenecoop College iets uitgebreider. 

 



editie 2 21 oktober 2022 2022/2023 
 
 

 

  
         coenecoopcollege.nl                                            
 
 

2 

De vragenlijst van Scholen op de Kaart bevat de domeinen: 

 Tevredenheid: 
- Uitdaging voor alle leerlingen 
- Brede vorming 
- Eigentijds onderwijs 

 Sfeer 

 Veiligheid 

De uitkomsten van deze vragenlijst worden gepubliceerd op 
www.scholenopdekaart.nl 

 
Tevredenheid 

In onderstaande tabel staan de gemiddelde tevredenheidsscores van 2022 per 
opleiding. 

 vmbo-b vmbo-k vmbo-t havo  vwo 

Waddinxveen 6,4 6,2 6,5 6,3 5,9 

Boskoop x x x 6,4 6,8 

Landelijke BM 6,6 6,4 6,4 6,2 6,5 

De lagere score van het vwo in Waddinxveen valt op.   

Kijken we naar de landelijke benchmark bij het Coenecoop College dan zien we dat 
Waddinxveen met vmbo-bk en vwo onder de benchmark scoort, de mavo en havo 
erboven scoren en Boskoop met beide opleidingen boven de benchmark scoort. 

 
Sfeer 

In onderstaande tabel staan de gemiddelde sfeerscores van 2022 per opleiding en 
de landelijke benchmark. 

 vmbo-b vmbo-k vmbo-t havo  vwo 

Waddinxveen 7,0 7,0 7,2 7,3 7,3 

Boskoop x x x 7,6 8,1 

Landelijke BM 7,0 7,0 7,1 7,2 7,6 
 

De hoge gemiddelden van de opleidingen op Boskoop vallen op. 
Alle opleidingen scoren gelijk aan of hoger dan de landelijke benchmark. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Veiligheid 

In onderstaande tabel staan de gemiddelde veiligheidsscores van 2022 per 
opleiding en de landelijke benchmark. 

 vmbo-b vmbo-k vmbo-t havo  vwo 

Waddinxveen 9,2 9,0 9,2 9,5 9,5 

Boskoop x x x 9,5 9,1 

Landelijke BM 9,0 9,1 9,2 9,4 9,5 

 
Het vmbo kader en de afdeling vwo van de locatie Boskoop scoren iets lager dan 
de benchmark. Alle overige opleidingen scoren gelijk aan of hoger. 
 
Vragen algemene tevredenheid en “rapportcijfer” 

Bekijken we de algemene tevredenheidsvragen, dan valt op dat de gemiddelde 
scores op de tevredenheidsvraag redelijk tot goed zijn en leerlingen de scholen een 
voldoende geven. Deze vragen zijn dit schooljaar voor het Coenecoop College voor 
het eerste meegenomen in het onderzoek. 

 Coenecoop College 

 Waddinxveen Boskoop 

Ik ben tevreden over deze school. 6,8 7,6 

Welk "rapportcijfer" zou je de 
school willen geven? * 

6,5 7,0 

 
Uitkomsten per locatie 
 
Waddinxveen 
Opvallend bij de vragen van Scholen op de Kaart is dat de vwo-leerlingen op bijna 
elke stelling lager scoren dan de leerlingen van vmbo en havo. Leerlingen scoren 
over de hele linie laag op het gebruik van nieuws en actualiteiten in de lessen. 
Verder valt het op dat leerlingen niet tevreden zijn over de werking van computers, 
laptops of tablets op school. De positieve score over het mentoraat staat hier 
tegenover.  

De uitkomsten van de veiligheidsmonitor laten geen grote bijzonderheden zien. Er 
zijn wel verschillen tusssen opleidingen. Leerlingen van vmbo-b en vmbo-k zijn 
minder tevreden over hulp bij persoonlijke problemen, leerlingen van vmbo-k en 
vwo zijn minder tevreden over de aanpak van pesten en leerlingen van vmbo-k 
scoren lager op (online) pesten en discriminatie. De verschillen zijn echter niet 
groot en ten op zichte van de benchmark ook bijn allemaal positief. 
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De brugklasleerlingen zijn over de hele linie tevreden over hun eerste maanden op 
het Coenecoop College. Ze hebben een goede keuze gemaakt en zijn tevreden 
over de omgang met klasgenoten en leerlingen uit de hogere klassen. 

Voor het eerst zijn dit schooljaar acht stellingen voorgelegd aan examenleerlingen. 
Leerlingen kijken met plezier terug op hun tijd op school, vooral de vwo-leerlingen. 
Bij de andere stellingen zijn nogal wat verschillen tussen de leerlingen. Vinden de 
havo leerlingen dat de begeleiding naar de vervolgopleiding onvoldoende geregeld 
is, de vwo-leerlingen vinden dat dit juist wel goed geregeld is. Leerlingen zijn het 
wel eens over de communicatie en de uitleg over het PTA: dit kan beter. 

Aandacht is nodig voor: 
 

 tevredenheid leerlingen vwo; 

 communicatie en uitleg over het PTA; 

 aandacht voor nieuws en actualiteiten in de les; 

 werking van ICT. 
 

Boskoop 
De leerlingen uit Boskoop zijn erg tevreden over het mentoraat. De uitkomsten op 
de vragen uit Scholen op de Kaart laten dat zien. Hulp krijgen bij problemen met 
leren scoort ook ruim voldoende. Leerlingen zijn niet tevreden over het bespreken 
van nieuws en actualiteiten in de les. Bij alle stellingen is een licht verschil tussen 
de leerlingen van de havo en de leerlingen van het vwo. 
 
De scores van de veiligheidsmonitor zijn hoog. Leerlingen voelen zich veilig en zijn 
tevreden over het schoolklimaat. De enige stelling die er minder positief uit springt, 
is de stelling over hulp bij persoonlijke problemen. Havoleerlingen scoren bij die 
stelling lager dan hun vwo-klasgenoten. 
 
De stelllingen bij Zicht op ontwikkeling en begeleiding laten een verschil tussen 
vwo- en havo leerlingen zien. Vwo-leerlingen zijn meer tevreden over deze 
stellingen, m.n. als het gaat om de (extra) steun van de vakdocenten. Leerlingen 
van beide opleidingen zijn tevreden over de mentor en de wijze waarop de mentor 
hen begeleidt. 
 
De brugklasleerlingen in Boskoop zijn uiterst tevreden over de school. Ze zijn 
tevreden over de eerste maanden op school, de keuze die ze gemaakt hebben 
voor Boskoop en hun klasgenoten.  
 
Aandacht is nodig voor: 
 

 hulp bij persoonlijke problemen (havo); 

 aandacht voor nieuws en actualiteiten in de les. 
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Ontwikkelweek 
De week na de herfstvakantie is onze eerste ontwikkelweek van dit schooljaar. In 
maart volgt nog een keer zo’n week. In de CAO is verwoord dat docenten recht 
hebben op extra tijd om onderwijs te ontwikkelen. Wij geven hier vorm en inhoud 
aan middels twee ontwikkelweken. Deze eerste week staat in het teken van de 
afdeling. Er gaat gewerkt worden aan de doelen zoals die in het schoolplan en de 
afdelingsplannen zijn opgenomen. Voor uw kind betekent dit dat de lessen na het 
4e uur deze hele week komen te vervallen. 
 
Nieuwbouw Waddinxveen 
Inmiddels is het hoogste punt van onze nieuwe school bereikt. De bouw vordert 
gestaag en het doel is nog steeds om start volgend schooljaar dit mooie gebouw te 
gaan gebruiken. Om u nog beter op de hoogte houden van de laatste maanden van 
dit bouwproces, ontvangt u binnenkort het eerste van drie magazines, volledig 
gewijd aan de bouw van onze nieuwe school. 
 
Rest mij u een hele fijne vakantie te wensen! 
 

Ivor Bergsma, rector  
i.bergsma@coenecoopcollege.nl  
 
 
 
 

  

mailto:i.bergsma@coenecoopcollege.nl
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Gastles journalistiek 
 
In navolging van een succesvolle gastles vorig jaar aan 1Vh1, heeft mw. Jamila 
Saoud, moeder van een leerling bij ons op school, een mooie gastles verzorgd over 
haar werk als journalist voor de 5 havo- en 6 vwo-klassen. Daarbij zoomden we in 
op het belang van de journalistiek voor het vrije woord en voor het functioneren van 
de democratie.  
 
Tevens besprak zij de uitdagingen voor onze maatschappij in deze uitdagende 
tijden, waarin niet meer voor iedereen duidelijk is wat echt is en nep, en journalisten 
soms zelfs worden bedreigd omdat ze hun werk doen. Toen ze vroeg hoe de 
leerlingen zelf aan hun nieuws komen, welke bronnen ze daarvoor gebruiken en 
hoe ze hun weg weten te banen door de jungle van informatie, waarmee de jeugd 
vandaag de dag wordt geconfronteerd, vielen de leerlingen even stil. Daar werden 
ze toch even aan het denken gezet. Iets om de volgende les maatschappijleer op 
terug te komen. 
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WaddinxvEEN tegen eenzaamheid 
 
Van 29 september tot en met 6 oktober was het de Week tegen Eenzaamheid. In 
Waddinxveen vond de aftrap hiervan plaats in de aula van het Coenecoop College. 
Professioneel bokser én oud-leerling Roy Korving wist, ondersteunt door 
dorpsdichter en ook oud-leerling Leonie Visser en twee danseressen, met zijn korte 
maar indrukwekkende act de leerlingen te raken.  
 
In de Week tegen Eenzaamheid heeft Roy daarna verschillende klassen een 
boksclinic/weerbaarheidstraining gegeven. De leerlingen van 3M2 beten het spits af 
en waren de ochtend van de aftrap al aan de beurt.  
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Succesvolle ouderavond  
 
Onze ouderadviesraad organiseerde op 21 september een ouderavond over de 
thema’s leerstrategieën, toekomstkeuzes, motivatie en social media. Er waren zo’n 
140 ouders aanwezig. De ouderadviesraad is heel blij met deze opkomst en heeft 
leuke reacties mogen ontvangen van de individuele bezoekers. Het was een zeer 
leerzame en waardevolle avond.  

 
 



editie 2 21 oktober 2022 2022/2023 
 
 

 
 

 
                                                 coenecoopcollege.nl                                            
 
 

9 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data 
 
24-10 – 28-10  Herfstvakantie 
31-10 – 04-11  Ontwikkelweek, leerlingen vrij vanaf het 5e lesuur 
31-10 – 04-11  Portretfoto’s Waddinxveen 
02-11    Go4it! Beroepsmanifestatie voor 2 vmbo en 2 mavo 
02-11 Informatieavond groep 7/8 in Boskoop 
03-11 Informatieavond groep 7/8 in Waddinxveen 
07-11    Start periode 2 
07-11    Start Coenecoop Academie klas 1 
08-11    Diner van Respect 4 vmbo / 4 mavo 
09-11    Diner van Respect 5 havo / 6 vwo 
10-10    Dag van Respect 
11-11    Wiskunde A- en Wiskunde B-dag 5 vwo 
14-11 – 25-11  Tweeweekse stage klas 4 vmbo basis/kader 
15-11    Sportdag klas 1 
15-11    Diploma-uitreiking FCE-certificaten klas 4 tto 
16-11    Sportdag klas 3 
16-11    Workshopmiddag groep 7/8 in Waddinxveen 
17-11    Start Coenecoop Academie klas 2  
17-11    Start Coenecoop Academie klas 3 en hoger 
18-11    Sportdag klas 2 
21-11 – 25-11  Hele week verkort lesrooster 
23-11    Workshopmiddag groep 7/8 in Boskoop 
25-11    Herkansingen TW 1 (niet voor 4 vmbo b/k) 
28-11    Activiteit ‘Politiek in één dag’ 4 vmbo b/k 
28-11 & 29-11  Cultuurdagen klas 1 
01-12    Profielkeuzeavond 3 havo/vwo 
01-12    Herkansingen TW 1 - 4 vmbo basis/kader 
05-12    Activiteit ‘Politiek in één dag’4 mavo 
09-12    Activiteit ‘Politiek in één dag’ 5 havo 
09-12    Excursie Aken klas 2 mavo/havo/vwo 
12-12    Activiteit ‘Politiek in één dag’ 5 vwo 
16-12    World War show by Phileas Fogg voor 3 tto 
22-12    Kerstgala examenklassen 
23-12    Kerstviering overige klassen 
23-12    Coenekoerier nr.2 
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Het decanaat op het Coenecoop College 
 
Het Coenecoop College heeft meerdere decanen, die de leerlingen begeleiden op 
het gebied van de oriëntatie op studie en beroep.  
 
De verdeling van de decanen is als volgt:  
 
Vmbo BK : Dhr. A. Romein  
Mavo : Dhr. S. Wenteler  
Havo/vwo : Mevr. S. Grimbergen 
 
De decanen geven informatie over vakken- en profielkeuzes, 
opleidingsmogelijkheden en beroepen aan leerlingen, ouders, mentoren en 
docenten. Daarnaast organiseren en coördineren zij activiteiten die betrekking 
hebben op de oriëntatie naar studie en beroep (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding = 
LOB) en ondersteunen zij de mentoren tijdens LOB-lessen op school. In de 
Coenekoerier zal ook steeds informatie gezet worden over LOB-zaken die op dat 
moment van belang zijn. 
 
Om leerlingen te helpen goede loopbaankeuzes te maken, wordt aandacht 
gegeven aan de vijf loopbaancompetenties die daarbij van belang zijn: 
 
Kwaliteitenreflectie  : wie ben ik, wat kan ik?  
Motievenreflectie    : wat wil ik, wat drijft mij? 
Werkexploratie  : welk soort werk past bij mij? 
Loopbaansturing  : wat wil ik worden? 
Netwerken    : wie kan mij daarbij helpen?         
 

 

Vmbo b/k en mavo 
 
 
Alle leerlingen 
Afgelopen jaren werkten we aan LOB (Loopbaanoriëntatie) via de opdrachten in 
dedecaan.net. Vanaf dit schooljaar werken we hieraan in de opvolger: Lyceo LOB. 
In de maanden oktober en november zullen alle leerlingen hier tijdens een 
mentorles voor het eerst inloggen en starten met de opdrachten. 
 

LOB  (loopbaanoriëntatie- en begeleiding) 
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Leerlingen uit klas 2 
Op woensdag 2 november gaan we met de 2e klassen B/K en mavo in Alphen a/d 
Rijn naar de Beroepsmanifestatie Go4it!. Ter voorbereiding hierop hebben de 
leerlingen zich in de mentorles al verdiept in het mbo. 
 
Dit bezoek is ter ondersteuning van het keuzeproces: in januari moeten de 
mavoleerlingen hun voorlopige vakkenkeuze immers doorgeven. Zij moeten 
aangeven welke drie vakken zij kiezen uit de vakken: Frans, Duits, geschiedenis, 
aardrijkskunde en biologie. Deze keuze is van invloed op de profielkeuze in klas 3 
en de keuze voor de vervolgopleiding in klas 4. Een belangrijke keuze dus!  
 
De leerlingen van klas 2KB moeten dit schooljaar besluiten welk profiel ze in de 
bovenbouw willen gaan volgen: Zorg & Welzijn of Techniek (PIE of BWI). Ook voor 
hen is er dit schooljaar dus een belangrijke keuze te maken.  

 

Leerlingen uit klas 3 
In januari moeten de leerlingen van klas 3M hun voorlopige profielkeuze 
doorgeven. Zij moeten aangeven of ze kiezen voor het profiel Economie, Techniek 
of Zorg & Welzijn. Daarnaast moeten zij aangeven welke ‘vrije keuzevakken’ zij 
naast de twee gekozen profielvakken kiezen. Deze keuzes zijn van invloed op de 
keuze voor de vervolgopleiding na klas 4. Belangrijke keuzes dus! 
 
Om een beeld van het profiel te krijgen, lopen de leerlingen van klas 3M van 23 t/m 
27 januari een Beroepsoriënterende stage. 9 december is de deadline voor het 
inleveren van de stageovereenkomst en voor het digitaal doorgeven van de 
gegevens van het stagebedrijf.  
 
De leerlingen van klas 3KB gaan in periode 2 beginnen met de opdrachten in Lyceo 
LOB. Zij gaan zich oriënteren op hun mogelijkheden in het mbo en beginnen met 
nadenken over een opleiding die bij hen past. In april lopen deze leerlingen een 
week stage. Het is mooi als deze stage aansluit bij hun interesse voor een mbo-
opleiding. 
 
Leerlingen uit klas (3 en) 4 
Het bezoeken van Open Dagen helpt enorm bij de zoektocht naar een passende 
vervolgopleiding. Zeker bij populaire opleidingen of opleidingen met een 
voorselectie is het raadzaam om je nu al in te schrijven via de site van de 
opleiding. Bekijk samen de site om het bezoek van de Open Dag al enigszins voor 
te bereiden en praat achteraf na over wat uw kind ervan vond. Mocht u het bezoek 
niet buiten schooltijd kunnen plannen, geef dan via de verzuimpagina op het 
schoolportaal zo snel mogelijk door op welke dag en uren uw kind LOB-verlof nodig 
heeft. 
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Alle data – en nog veel meer informatie – zijn terug te vinden in de app van 
Lyceo LOB 
 
Vanzelfsprekend kunt u ook kijken op de sites van bijvoorbeeld het mboRijnland, 
Zadkine, Albeda, STC, Yuverta (voorheen Wellant) enzovoort. Hieronder vindt u 
ook enige informatie.  
 

School Open Dag 

mbo Rijnland maandag 14 november 

roc Mondriaan dinsdag 8 november 

Zadkine / Vakschool 
Schoonhoven 

woensdag 16 november 

Albeda donderdag 24 november 

Grafisch Lyceum zaterdag 5 november              

Nimeto 10, 11 & 12 november 

STC zaterdag 26 november 

Studie Keuze Beurs West in Ahoy 9 & 10 december 

MBO College Airport donderdag 17 november 

Yuverta 5 t/m 13 november 

HMC zaterdag 12 november 

 
Dhr. A Romein, decaan vmbo 
a.romein@coenecoopcollege.nl 

 
Dhr. S. Wenteler, decaan mavo 
s.wenteler@coenecoopcollege.nl 

 

 

havo/vwo bovenbouw 
 
De eerste LOB-lessen van het jaar zijn weer gegeven door de mentoren. Ook dit 
jaar maken we gebruik van Qompas. U kunt via het account van uw zoon of 
dochter meekijken via: 
3hv: https://profielkeuze.qompas.nl/  en voor 4 t/m 6 h/v via 
https://studiekeuze.qompas.nl/. 
 
In het algemeen heeft uw zoon en/of dochter er behoefte aan om in gesprek te 
gaan over waar ze in het proces staan, de bewustwording van hun eigen motieven 
en welke interesses, competenties en kwaliteiten u in ze herkent. Tenslotte is het 
van belang om samen te bekijken voor welke Open Dagen, informatieavonden 
en/of meeloopdagen uw zoon of dochter zich het beste kan inschrijven. 
Een overzicht hiervan vindt u op https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen. 
 

mailto:a.romein@coenecoopcollege.nl
mailto:s.wenteler@coenecoopcollege.nl
https://profielkeuze.qompas.nl/
https://studiekeuze.qompas.nl/
https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
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Wellicht wilt u meer weten over het maken van een juiste studiekeuze of over 
studeren in het algemeen? Speciaal voor u als ouder/verzorger organiseren de 
universiteit van Wageningen en de HVA/UVA hierover verschillende webinars: 
 
WEBINARS WAGENINGEN: Welke professionele ondersteuning is er bij 
studiekeuze? 
Op 1 november om 19.30 is er een webinar over ondersteuning bij de 
studiekeuze. Aanmelden. 
Op 14 december is er een webinar over hou ouders hun kind(eren) kunnen helpen 
bij de studiekeuze. Aanmelden. 
Op 25 januari is er een webinar over het verschil tussen HBO en universitaire 
studies. (Aanmeldingslink volgt later via deze site.) 

Deelname aan deze Webinars is helemaal vrijblijvend. 
 
WEBINAR HVA/UVA  
Op maandag 31 oktober vindt de eerste online sessie 'Hoe help ik mijn kind 

(online) kiezen?' plaats. Klik hier om u aan te melden. Tijdens deze avond gaat een 

keuzecoach in op het (online) studiekeuzeproces, de rol die u als ouder hierin heeft 
en worden concrete handvatten geboden die u kunnen helpen bij de begeleiding 
van uw kind in zijn of haar studiekeuzeproces.  
 
Op dinsdag 22 november vindt de tweede online sessie 'Een studie kiezen - 

Praktische zaken' plaats. Klik hier om u aan te melden. Tijdens deze sessie komen 

onderwerpen als toelatingseisen, inschrijfdeadlines, selectie en studiekeuzecheck 
aan bod. 
 
 
Leerlingen uit 3 havo/vwo 
Afgelopen week zijn alle leerlingen uit de klassen 3 havo en 3 vwo gestart met het 
profielkeuze proces. Het proces zal de komende maanden tijdens de LOB-lessen 
vorm krijgen. Om u mee te nemen in het proces organiseren we op donderdag 1 
december een profielkeuze-informatieavond. Hierover ontvangt u binnenkort 
bericht via de mail. Mochten de corona-maatregelen veranderen dan zal de avond 
digitaal plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20221101_1/
https://channel.royalcast.com/wur/#!/wur/20221214_1
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/hoe-help-ik-mijn-kind-bij-studiekeuze-webinars/
https://studiekiezen.hva.nl/form/oudervoorlichting31oktober2022?_ga=2.77963922.784135879.1666266845-2147216201.1592216051
https://studiekiezen.hva.nl/form/oudervoorlichting22november2022?_ga=2.221078174.784135879.1666266845-2147216201.1592216051
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Leerlingen uit 4 havo/vwo en 5 vwo 
Voor alle leerlingen die op de middelbare school zitten, organiseren 
opleidingen/studies in deze periode van het schooljaar (online) Open Dagen en 
informatieavonden. Deze worden meestal op zaterdag of ’s avonds georganiseerd. 
Het bezoeken van deze dagen is noodzakelijk in je onderzoek naar de best 
mogelijke studiekeuze. Sommige studies zullen in de lijstjes van leerlingen naar 
boven schuiven, andere zullen afvallen. 
 
Je kunt alle data van Open Dagen vinden bij: 
 
- studiekeuze.qompas.nl (ons huidige LOB-programma) 
- http://www.studiekeuze123.nl  
- of direct bij de universiteit of hogeschool zelf. 
 
Alle leerlingen moeten minimaal twee (online) Open Dagen bezoeken en voor 
minimaal twee studiekeuzes onderzoeken of deze bij hun interesses, kwaliteiten en 
wensen voor de toekomst passen. Van het bezoek aan Open Dagen of 
informatieavonden maken de leerlingen een verslag en voegen deze toe aan het 
loopbaandossier van hun persoonlijke Qompas account. 
 
 
Leerlingen uit 5 havo en 6 vwo 
Leerlingen van de eindexamenklassen kunnen in november en december terecht 
op een groot aantal hogescholen en universiteiten voor meeloop- en/of 
proefstudeerdagen. Het is de bedoeling dat je als leerling deze dagen pas bezoekt 
nadat je al in eerder stadium naar een Open Dag van die opleiding bent geweest! 
Na de aanmelding voor een meeloop- en/of proefstudeerdag krijg je een 
bevestiging van de opleiding. 
Deze bevestiging moet je doorsturen naar je decaan met daarbij het verzoek om je 
uit te roosteren voor de gewenste (mid)dag. Doe dit minimaal een week van 
tevoren! Kun je onverhoopt toch niet naar het proefstuderen gaan, meld je dan 
alstublieft netjes af bij de opleiding en geef dat ook aan je decaan door. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mevrouw S. Grimbergen, decaan havo/vwo 
s.grimbergen@coenecoopcollege.nl 

https://studiekeuze.qompas.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/

