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INLEIDING
NAAR EEN KEUZE DIE PAST

 

Je gaat binnenkort een keuze maken voor een vervolgstudie of

baan. Of je denkt erover om een jaar iets heel anders te gaan doen.

In alle gevallen is het handig om even stil te staan bij wat je dan

wilt gaan doen. De keuze is reuze en dat maakt de beslissing niet

eenvoudiger.

 

Als je deze 3 stappen volgt, doorloop je stap voor stap de fases naar

jouw eigen studie-of baankeuze. Voorwaarde voor het slagen ervan

is wel dat jij in beweging komt. Wachten tot een ander jou de

oplossing komt brengen werkt niet. Omdat het dan niet jouw

keuze is. 

 

Iets waar jij achter staat, doe je met meer plezier en motiveert je

om door te gaan. Het is niet voor niets zo dat ruim 1/3 van de

studenten in het eerste jaar stopt met een studie. Natuurlijk kan

iets tegenvallen, maar de ervaring leert dat als je het zelf gaat

uitzoeken, de kans dat je stopt kleiner is. 

  

Dus aan de bak, zodat je jouw toekomst kunt gaan leven!

 

Corine Opmeer
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IN  3  STAPPEN
NAAR EEN KEUZE DIE PAST!

Als jij weet waar je blij van wordt, waar je goed in
bent, wat je dan doet en met wie. Dan ben je
goed op weg om jezelf te leren kennen. Als je
jezelf beter kent, kan je veel makkelijker een 
 keuze maken. En dat geldt niet alleen voor een
studie- of baankeuze.

KEN JEZELF1.

Nu je jezelf wat beter ‘in beeld’ hebt, wordt het tijd
om op onderzoek uit te gaan. Je gaat kijken of je

jezelf kunt vinden in een bepaalde richting,
opleiding, een bepaald beroep of iets heel anders.

Die 3e stap lijkt een inkopper, maar is het
niet. Als je voor het één kiest, kies je dus ook
niet voor al het andere. Dat is voor veel
mensen best een dingetje. En dat kan maken
dat je je keuze maar uit blijft stellen.

2. OP PAD

3. KIEZEN
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welke activiteiten jou energie geven
in welke omgeving je jezelf prettig voelt
waar je goed in bent, wat je makkelijk af gaat

Waar ben ik goed in?
Wat denk je dat het liefst de hele dag zou

Wat zie je mij altijd met plezier doen?
Welke uitdaging heb ik nodig om het beste van

Ja leuk, hoor ik je denken. Hoe ga

ik dat doen?
Je kent jezelf beter dan je nu denkt. Ga kijken
naar: 
 

welke vakken je op school leuk vindt  
LET OP: Dat zijn niet altijd de vakken waar
je goed in bent!
 
Ga met de mensen om je heen in gesprek over
jou en stel vragen:  
 

willen doen?

mezelf te kunnen laten zien?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als jij weet waar je blij van wordt, waar
je goed in bent, wat je dan doet en met
wie, ben je goed op weg om jezelf te
leren kennen. Als je jezelf beter kent,
kan je veel makkelijker een keuze
maken. Dat geldt voor alle keuzes en
niet alleen een studie- of baankeuze.

 Ik hou van werken,

zolang het werk is waar

ik van hou

 

- Johan Cruijff

 

Doe een goede test waardoor je meer van

jezelf leert kennen. Een test die vaak een

verbazend goed beeld over jezelf geeft is te

vinden op www.16personalities.com/nl 

 

Ik ben benieuwd wat jij er van vindt!

Ken jezelf1.

WAT ZIJN JE BEVINDINGEN

OVER JEZELF TOT NU TOE?
schrijf ze hieronder op
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op school in gesprek gaan met je
mentor of decaan over de mogelijkheden die er
zijn
op internet gaan zoeken naar de
richting die je leuk lijkt (kijk onderaan deze
pagina voor handige websites)
gebruik ook Youtube om meer info te krijgen,
want er zijn veel video’s van studenten te vinden
over de opleidingen en hun persoonlijke
ervaringen
met je ouders overleggen naar welke open
dagen je zou willen gaan en die ook in gaan
plannen
open dagen inplannen: waar wil je naartoe, over
welke opleiding(en) wil je meer weten, welke
vragen wil ik beantwoord hebben als ik thuis
ben?
een meeloopdag in gaan plannen bij één of
meerdere opleidingen die jou leuk lijken
Als je naar de universiteit gaat, kan je ook online
colleges volgen

Volgende stappen kunnen zijn:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nu je jezelf wat beter ‘in beeld’ hebt,
wordt het tijd om op onderzoek uit te
gaan. Je gaat kijken of je jezelf kunt
vinden in een bepaalde richting,
opleiding, een bepaald beroep of iets
heel anders.

INTERESSANT WERK?

dA'S WERK WAARBIJ JE

NIET OP DE TIJD LET

 

D.F., 18 JAAR

 

www.studiekeuze123.nl 

www.kiesmbo.nl 

www.wilweg.nl

www.kamervankoophandel.nl 

Als je aan een tussenjaar denkt:

Google tussenjaar en je kunt

helemaal los!

HANDIGE WEBSITES 
 

Voor HBO en Universitaire

opleidingen

 

Voor MBO opleidingen

 

Studeren in het buitenland

 

Wat komt er allemaal kijken bij

het opstarten van een eigen

bedrijf?

 

Als je denkt aan een tussenjaar of het

starten van je eigen bedrijf… dat kan

natuurlijk ook! Het proces van uitzoeken

van wat je wilt blijft hetzelfde als

bij het zoeken naar een studie, maar de

bestemming is een andere. Ik zet

hieronder ook voor jullie wat handige info.

2. Op pad 
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15 januari: Voor sommige HBO of Universitaire

1 mei: 

1 april:

Inschrijven vóór: 

 studies. Dit zijn de zogenaamde ‘Numerus Fixus’ 
 studies. Wat Numerus Fixus is en welke studies
daaronder vallen kan je terug vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-
onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-werkt-de-
toelating-bij-een-opleiding-met-een-numerus-fixus
 

Voor de overige HBO en Universitaire studies. Let
op! Er zijn soms andere data die door de
hogescholen of universiteiten worden gehanteerd!
 

Alle MBO opleidingen
 

JE KUNT JE -BEHALVE VOOR DE NUMERUS FIXUS
OPLEIDINGEN- OOK NA DE INSCHRIJFDATUM

AANMELDEN.  HET WORDT DAN WEL LASTIGER OM
AANGENOMEN TE WORDEN, OMDAT SOMMIGE

OPLEIDINGEN DAN AL VOL ZIJN OF ER EEN
STRENGER AANNAMEBELEID WORDT GEHANTEERD.

 

 
 
 
 
 
 
 

Die 3e stap lijkt een inkopper, maar is
het niet. Als je voor het één kiest, kies je
dus ook niet voor al het andere. Dat is
voor veel mensen best een dingetje. En
dat kan maken dat je je keuze maar uit
blijft stellen.

IK HEB HET NOG NOOIT

GEDAAN, DUS IK DENK WEL

DAT IK HET KAN

 

- pIPPI lANGKOUS

De keuze die je nu maakt, is niet per se

voor altijd! Je blijft jezelf immers door

ontwikkelen en iedere dag komen er

nieuwe ervaringen bij, wat maakt dat je

verandert.

3. Kiezen 

Vertrouw erop dat het de juiste keuze is
die je maakt. Je hebt er immers alles
aan gedaan om uit te vinden wat je wilt.
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Begin vandaag met het vormgeven van

jouw toekomst. Stap voor stap.

 

Je hoeft het niet alleen te doen. Vraag

anderen om je erbij te helpen.

 

Kom je er niet uit. Laat het me weten.

Ik help je er graag bij!
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