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Scholieren die een gegronde pakket- en studiekeuze maken. Dat is het doel 
van iedere decaan. DeDecaan.net ondersteunt u en uw leerlingen om dat doel 
te bereiken.



DeDecaan.net

2 DeDecaan.net is het grootste kennisnetwerk van decanen

DeDecaan.net is met 600 aangesloten schoollocaties het grootste 
online netwerk waarbij collega-decanen, leerlingen, ouders/verzorgers 
en studenten samenkomen om kennis te delen en objectieve informatie 
te verkrijgen op het gebied van pakket- en studiekeuze. Het platform 
neemt de school werk uit handen en geeft leerlingen de mogelijkheid om 
zelfstandig aan de slag te gaan met hun sector-, profiel- of studiekeuze 
en verder te kijken dan de muren van de school. 

Leerlingen kunnen informatie en vragen online gemakkelijk delen met u of andere 
gebruikers die toegang hebben tot het netwerk, zoals hun ouders/verzorgers en 
medeleerlingen. De keuzesite vormt zo een besloten en veilige omgeving 
voor uw leerlingen. Een school die zich hard maakt voor kwalitatieve begeleiding 
tijdens het pakket- en studiekeuzetraject van haar leerlingen, kan rekenen op 
een laag switch- en uitvalpercentage.

… het grootste kennisnetwerk van decanen
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3DeDecaan.net blijft zich ontwikkelen

Een team van actieve decanen beheert de redactie van DeDecaan.net en 
werkt continu om de keuzesite, de lesmethode KeuzeWeb en de testen 
actueel te houden. Door de invoering van de verplichte studiekeuzecheck 
is een goede informatievoorziening nog belangrijker geworden.

a	 Vanaf het schooljaar 2015-2016 is alle informatie over de 
  studiekeuzechecks en decentrale selecties voor iedere opleiding 
  en instelling te vinden op de opleidingenpagina

a	 Ook is er een handige kalender met de voorlichtingsactiviteiten 
  van vervolginstellingen (mbo/hbo/wo)

De vernieuwing van het vmbo zorgt voor de nodige veranderingen 
binnen het aanbod van DeDecaan.net.

a	 Alle vernieuwingen in het vmbo zijn doorgevoerd in de 
  KeuzeWeb-opdrachten en de informatie op de keuzesite

a	 Speciaal voor de 10 vmbo-profielen heeft DeDecaan.net een 
  nieuwe interessetest ontwikkeld

a  Vmbo-leerlingen die KeuzeWeb gebruiken, bouwen nu automatisch  
  hun eigen loopbaandossier op

… blijft zich ontwikkelen
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DeDecaan.net is een online decanaat

Bij DeDecaan.net krijgt de school een eigen keuzesite, opgemaakt 
naar de huisstijl van de school: een complete, up-to-date website van 
het decanaat, waar uw werkzaamheden inzichtelijk samenkomen. De 
site kan volledig worden aangepast aan de mogelijkheden die uw school 
biedt.

Zo maakt DeDecaan.net de communicatie met uw leerlingen een 
stuk makkelijker: veel informatie vinden zij al meteen op de keuzesite 
van uw school, daarnaast kunt u hen informeren via een nieuwsbrief. 
Heeft een leerling toch een vraag, dan is die zo gesteld – aan u via 
het mailsysteem of ook aan mentoren en medeleerlingen op het forum. 
Een activiteit plannen of een document delen? Ook dat kan gewoon 
via de keuzesite. En met de pakket- en studiekeuzemodule kunt u 
eenvoudig de keuzes van uw leerlingen registreren en exporteren 
voor de schooladministratie.
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… een online decanaat
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Een online lesmethode die leerlingen helpt bij het maken van een 
pakket- of studiekeuze en die u zelf kunt aanpassen aan het keuzetraject 
waarmee uw school werkt? Dat is KeuzeWeb. Ontwikkeld door ervaren 
collega-decanen en makkelijk door leerlingen te gebruiken in de les of thuis.

KeuzeWeb biedt leerlingen van alle schooltypes en leerjaren opdrachten 
die hen kunnen helpen bij het maken van een gegronde studiekeuze. Dankzij 
relevante informatie, toegespitst op schooltype en keuzefase, kunnen 
leerlingen (grotendeels) zelfstandig het keuzeproces doorlopen. De vorderingen 
worden handig ondergebracht in een online portfolio, dat altijd te raadplegen 
is. De decaan en mentor blijven nauw betrokken bij de resultaten van hun 
leerlingen dankzij de beoordelingsfunctie.

Met KeuzeWeb voldoet uw school aan de wensen van ouders en mentoren. 
KeuzeWeb maakt het keuzeproces inzichtelijk en geeft zowel de ouder/verzorger 
als mentor houvast bij het begeleiden en ondersteunen van de leerlingen.

… een online lesmethode: KeuzeWeb

DeDecaan.net is een online lesmethode: KeuzeWeb 5
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DeDecaan.net zorgt voor een doorlopend keuzetraject

In de onder- en bovenbouw actief aan de slag met het 
keuzeproces: zelfs voor de jongste leerlingen is het nu 
mogelijk zich alvast te oriënteren.

a		Vanaf komend jaar is KeuzeWeb uitgebreid: voor de   
  eerste klas vmbo en de eerste en tweede klassen havo   
  en vwo zijn 10 volledig nieuwe opdrachten gecreëerd

a		Voor bovenbouw havo en vwo zijn er 5 extra 
  opdrachten die inspelen op de trends van nu

a	 Bovendien zijn er veel nieuwe functies toegevoegd aan   
      de pakketkeuzemodule
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… zorgt voor een doorlopend keuzetraject
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7DeDecaan.net is een testpakket

DeDecaan.net biedt verschillende testen om de interesses en talenten van uw 
leerlingen op een gestructureerde wijze in beeld te brengen. Stukje bij beetje 
krijgt de leerling inzicht in wie hij is, wat hij kan en wat hij wil. Leerlingen 
kunnen de resultaten vervolgens met u, hun ouders/verzorgers, medeleerlingen 
of hun mentor bespreken. De tests zijn binnen de lesmethode KeuzeWeb te 
gebruiken en worden direct gekoppeld aan bestaande opleidingen. Al meer 
dan 50.000 testen afgenomen!

Het testaanbod van DeDecaan.net bestaat uit een PakketkeuzeTest 
(af te stemmen op het vakkenaanbod van de school en al volledig voorbereid 
op de vernieuwing van het vmbo) en een OpleidingskeuzeTest. Deze 
studiekeuzetest combineert de resultaten van een interesse- en talententest 
(DISC). De resultaten kunnen scholieren zelf verder onderzoeken en aangrijpen 
als uitgangspunt om actief mee aan de slag te gaan. 

… een testpakket
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… een testpakket

8 DeDecaan.net is een onderzoeksmonitor

De jaarlijkse, onafhankelijke onderzoeken van DeDecaan.net geven 
inzicht in het studiekeuzegedrag van uw leerlingen en oud-leerlingen. 
De KeuzeMonitor onderzoekt het studie- en beroepskeuzeproces van 
leerlingen in de bovenbouw. De AansluitMonitor volgt uw oud-leerlingen
in het eerste en tweede jaar van hun studie in het mbo, hbo en wo. 

Voor beide onderzoeken ontvangt u een gratis basisrapportage. Wilt u 
actief aan de slag met de uitkomst, bestel dan de plusrapportage voor 
maar €139, hiermee krijgt u gedetailleerde inzichten.

… een onderzoeksmonitor
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DeDecaan.net biedt voordelen

…voor decanen en mentoren:
a  Neemt u werk uit handen en ondersteunt u bij uw werkzaamheden
a  Laat u profiteren van de kennis en ervaring van collega-decanen 
     en mentoren
a  Voorziet u altijd van actuele en betrouwbare informatie over 
  uw vakgebied, verzorgd door een professionele redactie
a	 Geeft u inzage in het keuzeproces van uw leerlingen
a	 Is een complete, direct te gebruiken site die u naar eigen wens 

 verder kunt aanpassen

…voor leerlingen:
a	 Alle informatie over studiekeuze en pakketkeuze op een plek
a	 Interactieve, veilige manier om informatie te delen
a	Contact met studenten
a	 Informatie op maat voor ieder niveau
a	Opbouw van portfolio

…voor ouders/verzorgers:
a	 Inzicht in de keuzeactiviteiten van hun kind
a	 Gebruiksvriendelijke site
a	 Veilige, interactieve omgeving voor hun kind

…voor scholen:
a		Geeft uw school een professionele uitstraling
a	 Toont aan ouders dat uw school het keuzetraject serieus neemt
a	 Duidelijk overzicht van het decanaat
a		Altijd toegang tot de nieuwste ontwikkelingen
a		Best betaalbare keuzemethode met de laagste tarieven per leerling
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… biedt voordelen
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U kunt DeDecaan.net een maand lang gratis uitproberen. In deze 
kennismakingsperiode kunt u uw keuzesite inrichten zoals u wilt en 
kennismaken met de mogelijkheden. Onze medewerkers ondersteunen 
u daarbij uiteraard graag. Besluit u na de kennismakingsperiode over 
te gaan op een lidmaatschap, dan kunt u direct starten! De tarieven 
vindt u op onze website.

Bel ons!
Wilt u meer horen en zien? 
Maak dan een afspraak en wij komen 
bij u langs voor een introductie.

T. 030 3200 324

Interesse?


