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Aan de ouder(s) / verzorger(s) van 
de leerlingen in 3, 4 en 5 havo en 3, 4, 5 en 6 atheneum 
 
 
 
Krommenie, 15 december 2021  
 
 
Betreft: online studie- en beroepenvoorlichtingsavond 
 
Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,  
 
In samenwerking met het Zaanlands Lyceum en het Pascal College worden de jaarlijkse 
Opleiding- en studievoorlichtingsavonden georganiseerd. Vanwege de Covid perikelen 
kunnen deze twee opleidingsmarkten helaas alleen online aangeboden worden.  
 
Op deze avonden zullen studievoorlichters van HBO, Universiteit en voorlichters die in de 
praktijk werkzaam zijn een “les” geven over hun studierichting en/of beroep, waarbij er 
vanzelfsprekend alle gelegenheid is voor het stellen van vragen (via de chat-functie).  
 

- Op dinsdag 1 februari 2022 wordt voorlichting gegeven over het Hoger Beroeps 
Onderwijs (HBO) en de Uniformberoepen. 

- Op dinsdag 8 februari 2022 wordt voorlichting gegeven over het Wetenschappelijk 
Onderwijs (WO). 

 
Er zijn per avond drie lesrondes:  
Ronde 1: 19.00 - 19.30 uur 
Ronde 2: 19.40 - 20.10 uur  
Ronde 3: 20.20 - 20.50 uur 
 
De leerling kan zich alleen direct via de website van EduSkoel opgeven: 
www.studievoorlichtingzaanstad.nl. Uitgebreide instructie en toelichting vindt u in de 
bijlage en onderaan deze brief. Inschrijven kan uiterlijk tot 18 januari 2022.  
 
De avond is een belangrijk onderdeel in het programma van de loopbaanoriëntatie van de 
leerlingen.  

- Leerlingen uit 3-havo en 3-atheneum staan voor hun profielkeuze. De eerste 
serieuze stap in de richting van studiekeuze en beroep.  

- Leerlingen uit 4-havo en 4- en 5-atheneum worden aangemoedigd om 
studierichtingen te verkennen. Het maken van een studiekeuze kost veel tijd, daar 
kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.   

- Leerlingen uit 5-havo en 6-atheneum kunnen zich verder oriënteren op 
opleidingsmogelijkheden, studies gaan vergelijken en uiteindelijk een keuze  
maken voor een studie binnen het middelbaar- of hoger onderwijs.  
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U als ouder speelt een hele belangrijke rol in het keuzeproces van de leerlingen op het 
Bertrand Russell college, het is dan ook aan te bevelen om samen de online sessies te 
volgen en daarover in gesprek te gaan. 
 
Voor eventuele vragen kunt u altijd contact met de decaan opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Trees de Moel 
Decaan havo/vwo 
t.demoel@bertrand.nl 
075-6210426 
 
 
 
 
 

Instructie inschrijven online voorlichtingsavonden HBO en WO  
 
Inschrijven  

1. Ga naar: www.studievoorlichtingzaanstad.nl  
2. Het aanbod van de voorlichtingen kun je vinden via rechtsboven ‘Aanbod’.   
3. Om je in te schrijven voor de voorlichtingsavond(en), moet je eerst geregistreerd 

worden. Ga terug naar home en dan naar rechtsboven ‘Registeren’.   
4. Vul de gegevens in: jouw school, jouw klas en jouw leerlingnummer. Hierna vul je 

jouw emailadres in. Houdt deze dan goed in de gaten, want hierop krijg je alle 
informatie van de voorlichtingsavond(en).  

5. Nu kun je jouw keuzes maken uit het aanbod. Let op! Je kunt je aanmelden voor 
één of voor allebei de avonden, de hbo-avond (1 februari) en wo-avond (8 
februari). Je kunt je elke keer voor 3 voorlichtingen aanmelden.   

6. Inschrijven en eventueel wijzigen van jouw keuzes kan tot uiterlijk 18 januari 
2022.   

 
Jouw rooster  
Een week van tevoren ontvang je jouw rooster met daarin een link die toegang geeft tot 
de gekozen voorlichting(en). Deze informatie ontvang je van EduSkoel op het e-mailadres 
wat is opgegeven om je te registreren via de link www.studievoorlichtingzaanstad.nl.  
Het is belangrijk dat je controleert of je een bevestigingsmail hebt ontvangen. Is dit niet 
het geval? Controleer dan je ongewenste mail. 
 
Het is belangrijk dat je de digitale voorlichtingen volgt op een laptop of op een pc. De 
voorlichtingen worden het beste weergegeven in Google Chrome. Tablet en telefoon 
werken niet. 
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