Uden, september 2016
Betreft: registreren DeDecaan.net voor ouders.
Beste ouder / verzorger,
Het Udens College vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van
ontwikkelingen rondom een goede oriëntatie op mogelijke vervolgopleidingen.
Gesprekken over keuzes maken en toekomstplannen moeten zowel op school als thuis
plaatsvinden.
Om de keuzebegeleiding zo goed mogelijk te ondersteunen heeft het Udens College
een aparte website voor Loopbaan Orientatie en Begeleiding, kortweg LOB genoemd.
Het adres van deze site is: www.UCvmbo.dedecaan.net
Leerlingen kunnen via deze website informatie vinden, hun decanen mailen, contact
leggen met leerlingen van andere scholen, vragen stellen in het forum en hun profiel/sectorkeuze of studiekeuze invullen. Ook als ouders vindt u er handige informatie en
kunt u het keuzeproces van uw kind volgen. Als u bent geregistreerd, dan houdt de
decaan u per mail op de hoogte van de laatste ontwikkelingen wat betreft de
keuzebegeleiding op school en nieuws over vervolgopleidingen e.d.
Instructie voor het registreren op UCvmbo.dedecaan.net
Om anonieme bijdrages of misbruik te voorkomen is het noodzakelijk om in te loggen
op de site. U kunt pas inloggen op de website als u zich heeft geregistreerd. U hoeft
maar één keer te registreren.
 Ga naar www.UCvmbo.dedecaan.net en kies bovenin voor Inloggen.
 Het registreren begint aan de rechterkant, bij Ik ben een...(ouder/verzorger.
 U wordt gevraagd om uw eigen gegevens en de gegevens van uw kind(eren) in
te vullen. U moet precies het leerlingnummer en de voor- en achternaam van
uw kind(eren) invullen zoals die op school bekend zijn.
 Na het invullen van een wachtwoord drukt u op de knop Registratie voltooien.
 Ga naar uw mailbox en klik op de link in de e-mail om de registratie te
bevestigen.
 Er wordt tegelijkertijd ook een mail naar uw kind verstuurd met het verzoek uw
registratie te bevestigen. Dit is noodzakelijk om misbruik van de site te
voorkomen.
 Zodra uw kind via e-mail heeft bevestigd dat u zijn of haar ouder bent, kunt u
de gegevens van uw kind inzien.
 Deze website is ook geschikt voor gebruik op tablet of telefoon.
KeuzeKenners (optioneel)
Ouders spelen een belangrijke rol bij de studie- en beroepskeuze. Behalve voor hun
eigen kinderen kan dit ook voor andere scholieren, die op zoek zijn naar informatie
over studies en beroepen, interessant zijn. U kunt bij het registreren aangeven of u
KeuzeKenner wilt worden. Scholieren kunnen dan vragen aan u voorleggen. Dat gaat

op een veilige manier, zonder uitwisseling van e-mailadressen. We zouden het
bijzonder op prijs stellen als u zich op de site registreert.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de decaan.
Met vriendelijke groet,
Betsie Kuppen,
(kantoor F02, naast afdeling BB) b.kuppen@udenscollege.nl of
b.kuppen@UCvmbo.dedecaan.net

