
Behoeftes van VMBO 
leerlingen bij het maken 

van een studiekeuze 
             Delft, 18 mei 2020



• Service Design bureau 

• Expert in complexe sociale 
vraagstukken 

• Een enthousiast, ervaren 
en inspirerend team van 
ontwerpers 

EVEN VOORSTELLEN 
Over Muzus
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DE ONDERZOEKSVRAAG 
Doel van het onderzoek

1.  In kaart brengen van de leerlingreis met  
  sleutelmomenten van VMBO scholieren 

2. Mentoren en decanen ondersteunen in het bieden 
  van goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding op de  
  juiste momenten en juiste manier
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RAZENDE REPORTERS

CONTEXTMAPPING 
ONDERZOEK

ANALYSE

PROFIELEN

SLEUTELMOMENTEN

KANSENWORKSHOP 
zomer 2020
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CONTEXTMAPPING 
Latente behoeften naar boven brengen
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ONDERZOEKS- 
MATERIAAL
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• Sessie met medewerkers van 
Het Samenwerkingsverband VO 
Amsterdam-Diemen om ze voor 
te bereiden op de interviews 

• Oefening met tools die ze 
gebruiken tijdens de 
gesprekken 

RAZENDE REPORTER 
TRAINING 
Verdiepen
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INTERVIEWS IN CONTEXT 
Verdiepen

• 3 scholen in Amsterdam 

• 24 VMBO 
eindexamenleerlingen 

• Interessante verhalen en 
inzichten opgehaald 
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ANALYSE
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DE UITKOMST 
Het resultaat van het onderzoek

1.  Iemand zijn profiel kan veranderen door de tijd. Dit is  
  context afhankelijk. 

2. Sleutelmomenten geven de essentiële momenten aan 
  waarop een studiekeuze kan veranderen en waar  
  scholen en thuisomgeving loopbaanoriëntatie kunnen 
  ondersteunen en stimuleren.  

3. Algemene bevindingen.

11



|

ALGEMENE BEVINDINGEN 
Deel 1/2

1. Een stage is vaak te algemeen, en praktijkervaring is 
belangrijk.

2. De beleving van een open dag heeft grote invloed op 
de studiekeuze.

3. Een ontregeling in het 'normale leven' zet de leerlingen 
aan tot nadenken op lange termijn.
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ALGEMENE BEVINDINGENE 
Deel 2/2

1.  Persoonlijke begeleiding vanuit school wordt erg 
  gewaardeerd.  

2. Rolmodellen zijn van grote invloed op de studiekeuze. 

3. Alle gesproken leerlingen hebben met familie over de    
  studiekeuze gepraat.
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DE PROFIELEN 
De assen
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1.  Houding t.o.v. het maken van een!
  studiekeuze. 

2. Mate van besluitvorming.

Beïnvloedbaar Vastberaden 
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DE SLEUTELMOMENTEN 
De momenten

15

Profielkeuze Gesprekken met naasten Stage Individueel gesprek op 
school

LOB les Presentaties van  
oud-leerlingen

Open dagen Inschrijven studie

?
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IJVERIGE VISIONAIRS 
Het profiel
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IJverige 
Visionairs
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Volgzame 
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IJverige Visionairs

ï  Deze leerlingen hebben een duidelijk idee van wat zij 
leuk vinden.

ï  Hebben een goed overzicht van welke stappen ze 
nog moeten ondernemen en plannen bij voorkeur het 
uitvoeren van deze stappen.

ï  Nemen veel eigen initiatief om hun toekomstbeeld te 
bevestigen en specifi ceren. Hierbij is er een kans dat 
zij andere mogelijkheden onterecht uitsluiten.

ì Je moet zelfstandig worden. Je kunt niet 
wachten tot andere mensen zeggen wat je moet 
gaan doen.î
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IJVERIGE VISIONAIRS 
De sleutelmomenten
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Deze leerlingen weten al wat ze 
willen studeren. Wanneer dit niet 
het geval is kan een presentatie van 
oud leerlingen hun toekomstvisie 
concreter maken.

Doordat zij vastberaden zijn, is 
de kans groot dat ze maar in een 
enkele presentatie geïnteresseerd 
zijn. Een algemene presentatie over 
ëh oe maak je een goede studiekeuzeí 
van een oud leerling zou hen ook 
kunnen interesseren.

Deze leerlingen overdenken hun 
keuze in eerste instantie niet. Zij 
gaan op hun gevoel af, laten zich 
leiden door datgene wat ze op dat 
moment denken te willen doen in de 
toekomst.

ì Ik wou altijd al iets in de zorg doen 
dus dat was een makkelijke keuze 
tussen zorg en economie. En ik had 
ook wiskunde gekozen omdat ik 
daar goed in ben.î

Het is mogelijk dat ze er, na het 
maken van een profi elkeuze, 
achterkomen dat het beroep of de 
studierichting die ze in gedachten 
hadden niet (meer) bij hen past. 
Voorkom dit door hen tijdig een 
realistisch beeld te geven of laten 
ervaren wat ze willen.

De open dagen geven een goed 
beeld van hoe de studie eruit ziet.

ì Het is maar goed dat ik naar 
de open dag ben gegaan want 
daardoor kwam ik er achter dat ik 
het echt leuk vind.î

Wanneer een open dag alleen wordt 
bezocht, zijn zij vooral op zoek naar 
bevestiging van hun keuze. Het 
is verstandig om een vertrouwd 
iemand mee te nemen om zo samen 
te overwegen of de studie en alle 
randzaken (zoals locatie) aansluiten.

Dit profi el onderneemt tijdig actie 
om zich in te schrijven voor de 
studie.

ì Ik heb een brief thuis gekregen dat 
ik ben aangenomen, dus nu moet 
ik alleen nog wachten tot na de 
examens.î

Deze leerlingen zijn vaak heel 
gedreven, maar het is mogelijk dat zij 
niet worden toegelaten (bijvoorbeeld: 
doordat de opleiding vol zit). Help 
hen in het tijdig opstellen van een 
plan B om hun toekomstplan te 
verwezenlijken.

Zij denken graag na over de 
toekomst. De LOB lessen nemen ze 
serieus wanneer die uitdagend zijn. 
Wanneer de lessen hen niets nieuws 
leren, hebben de lessen geen impact 
op de studiekeuze.

ì Het is wel nuttig, maar het is 
zelfstandig, gewoon wat ik thuis 
zelf ook doe. Als je hulp nodig hebt 
dan vraag je het. Ik heb meestal 
geen hulp nodig.î

Motiveer deze leerlingen om actief 
deel te nemen aan de les door ze 
opdrachten te geven die zij zelf 
kunnen vormgeven.

De vragen die ze krijgen in het 
gesprek zullen deze leerlingen goed 
kunnen beantwoorden omdat zij 
graag nadenken over de toekomst 
en hier ook actief mee bezig zijn.

ì Mijn mentor heeft mijn studiekeuze 
bevestigd.î

Dit profi el is geholpen met een 
duidelijk tijdspad om de studiekeuze 
defi nitief te maken. Laat zien 
welke dingen zij nog moeten doen. 
Wat wordt gezegd heeft alleen 
impact als er goed naar hen wordt 
geluisterd. 
Voorkom dat deze leerlingen 
vastberaden zijn op verkeerde 
gronden door goed door te vragen 
waarom hun toekomstvisie bij hen 
past.

Een stage die aansluit bij het 
toekomstbeeld heeft hun voorkeur. 
Ze nemen initiatief om een 
passende stage te vinden. De 
praktijkervaring is belangrijk en geeft 
vertrouwen in de studiekeuze.

ì Ik wil muziek spelen, en niet 
achter de schermen organiseren. 
Hier kwam ik achter tijdens mijn 
ministage.î

Een positieve stage ervaring 
bevestigt de studiekeuze. Een 
negatieve ervaring kan hen aan 
het twijfelen brengen over de 
studiekeuze of over zichzelf. Help 
hen in de evaluatie van de stage! 
Om te voorkomen dat ze onterecht 
veranderen in een ander profi el.

Wanneer iemand deze leerlingen 
steunt in de studiekeuze, zijn ze 
geneigd deze persoon vaker op te 
zoeken voor advies. Bekrachtigende 
woorden zijn welkom. Ze luisteren 
niet naar mensen die zich niet in 
hun keuze kunnen vinden.

ì Niemand in mijn familie doet dit, 
ik zou È È n van de eerste zijn. Mijn 
vader vindt het geweldig dat ik het 
leger in wil. Moeder zegt: ë Je moet 
goed nadenken, je moet goed je 
best doen.í  Ze motiveren me om 
mijn droom achterna te gaan.î

Deze leerlingen luisteren alleen 
naar advies wanneer zij iemand 
vertrouwen, wanneer mensen het 
beste met hen voorhebben en hun 
dromen niet worden gedwarsboomd. 
Wanneer dit profi el de mensen die 
advies geven niet vertrouwt of het 
advies zint hen niet, kan het advies 
een tegengesteld effect hebben.
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psycholoog zou kunnen worden 
met een lage opleiding. Maar toen 
zei iemand dat hij ook met dezelfde 
opleiding was begonnen.î

Deze leerlingen overdenken hun 
keuze in eerste instantie niet. Zij
gaan op hun gevoel af, laten zich 
leiden door datgene wat ze op dat 
moment denken te willen doen in de 
toekomst.

ì Ik wou altijd al iets in de zorg doen 
dus dat was een makkelijke keuze 
tussen zorg en economie. En ik had 
ook wiskunde gekozen omdat ik 
daar goed in ben.î

Het is mogelijk dat ze er, na het 
maken van een profi elkeuze, 
achterkomen dat het beroep of de 
studierichting die ze in gedachten 
hadden niet (meer) bij hen past. 
Voorkom dit door hen tijdig een 
realistisch beeld te geven of laten 
ervaren wat ze willen.

De vragen die ze krijgen in het 
gesprek zullen deze leerlingen goed 
kunnen beantwoorden omdat zij
graag nadenken over de toekomst 
en hier ook actief mee bezig zijn.

ì Mijn mentor heeft mijn studiekeuze 
bevestigd.î

Dit profi el is geholpen met een 
duidelijk tijdspad om de studiekeuze 
defi nitief te maken. Laat zien 
welke dingen zij nog moeten doen. 
Wat wordt gezegd heeft alleen 
impact als er goed naar hen wordt 
geluisterd. 
Voorkom dat deze leerlingen 
vastberaden zijn op verkeerde 
gronden door goed door te vragen 
waarom hun toekomstvisie bij hen 
past.

Een stage die aansluit bij het 
toekomstbeeld heeft hun voorkeur. 
Ze nemen initiatief om een 
passende stage te vinden. De 
praktijkervaring is belangrijk en geeft 
vertrouwen in de studiekeuze.

ì Ik wil muziek spelen, en niet 
achter de schermen organiseren. 
Hier kwam ik achter tijdens mijn 
ministage.î

Een positieve stage ervaring
bevestigt de studiekeuze. Een 
negatieve ervaring kan hen aan 
het twijfelen brengen over de 
studiekeuze of over zichzelf. Help 
hen in de evaluatie van de stage! 
Om te voorkomen dat ze onterecht 
veranderen in een ander profi el.

Wanneer iemand deze leerlingen 
steunt in de studiekeuze, zijn ze 
geneigd deze persoon vaker op te 
zoeken voor advies. Bekrachtigende 
woorden zijn welkom. Ze luisteren 
niet naar mensen die zich niet in 
hun keuze kunnen vinden.

ì Niemand in mijn familie doet dit, 
ik zou È È n van de eerste zijn. Mijn 
vader vindt het geweldig dat ik het 
leger in wil. Moeder zegt: ë Je moet 
goed nadenken, je moet goed je 
best doen.í  Ze motiveren me om 
mijn droom achterna te gaan.î

Deze leerlingen luisteren alleen 
naar advies wanneer zij iemand 
vertrouwen, wanneer mensen het 
beste met hen voorhebben en hun 
dromen niet worden gedwarsboomd. 
Wanneer dit profi el de mensen die 
advies geven niet vertrouwt of het 
advies zint hen niet, kan het advies 
een tegengesteld effect hebben.
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De open dagen geven een goed 
beeld van hoe de studie eruit ziet.

Wanneer een open dag alleen wordt 
bezocht, zijn zij vooral op zoek naar 
bevestiging van hun keuze. Het 
is verstandig om een vertrouwd 
iemand mee te nemen om zo samen 
te overwegen of de studie en alle 
randzaken (zoals locatie) aansluiten.

Dit profi el onderneemt tijdig act
om zich in te schrijven voor de 
studie.

Deze leerlingen zijn vaak heel
gedreven, maar het is mogelijk d
niet worden toegelaten (bijvoorbee
doordat de opleiding vol zit). He
hen in het tijdig opstellen van een 
plan B om hun toekomstplan te 
verwezenlijken.
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IJverige Visionairs

ï  Deze leerlingen hebben een duidelijk idee van wat zij 
leuk vinden.

ï  Hebben een goed overzicht van welke stappen ze 
nog moeten ondernemen en plannen bij voorkeur het 
uitvoeren van deze stappen.

ï  Nemen veel eigen initiatief om hun toekomstbeeld te 
bevestigen en specifi ceren. Hierbij is er een kans dat 
zij andere mogelijkheden onterecht uitsluiten.

ì Je moet zelfstandig worden. Je kunt niet 
wachten tot andere mensen zeggen wat je moet 
gaan doen.î
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NONCHALANTE STANDVASTIGEN 
Het profiel
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Nonchalante Standvastigen

ï  Deze leerlingen hebben een duidelijk beeld van hun 
toekomst, maar wachten af met het ondernemen van 
stappen om haar toekomstbeeld concreet vorm te 
geven.

ï  Het is lastig om hen intrinsiek te motiveren om hun 
toekomstbeeld concreet te maken.

ï  Zij nemen graag een minimaal aantal stappen om hun 
studiekeuze te bevestigen.

ì Ik weet gewoon wat ik wil doen, dat is toch 
makkelijk!î
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Zij gebruiken dit moment om hun 
keuze te bevestigen. Wanneer zij 
zich moeten inschrijven voor een 
presentatie, is er een kans dat de 
presentatie waar hun voorkeur naar 
uitgaat al vol is wanneer zij zich 
inschrijven.

ì Het was bij mij niet heel erg 
beïnvloedbaar. Ik had mijn keus al 
gemaakt.î

Deze leerlingen weten wat ze willen 
worden of gaan studeren. Ze zijn niet 
continu bezig met de toekomst en 
stellen daarom het maken van een 
passende profi elkeuze waarschijnlijk 
uit.

ì Laborant kon ik niet worden door 
mijn vakkenpakket.î

Het is voor dit profi el belangrijk 
dat zij niet alleen een ë logischeí 
profi elkeuze maken, maar ook een 
profi elkeuze die goed voelt. Het is 
namelijk mogelijk dat de profi elkeuze 
op een later moment niet meer 
aansluit bij het toekomstbeeld, 
omdat het toekomstbeeld is 
veranderd. Een ÈÈn  op ÈÈn  gesprek 
helpt dit profi el in het maken van 
een passende profi elkeuze.

Laat inschrijving voor een 
presentatie niet van snelheid 
afhangen. 
Probeer hen tijdens de presentaties 
inhoudelijk te prikkelen. Doe dit door 
hun voorkennis mee te nemen en 
het persoonlijk te maken om zo 
aansluiting te zoeken.

Dit profi el neemt niet het initiatief 
om een open dag te bezoeken. 
Wanneer zij een open dag bezoeken 
hebben ze niet scherp waar ze op 
moeten letten. Toch heeft een open 
dag wel invloed in het maken van 
een studiekeuze.

ì Ik vond het leuk om te zien dat die 
leerlingen op de PC werkte [..] En 
dan dacht ik ë Wauw, dat wil ik ook 
leren!í .î

Motiveer de leerlingen om naar een 
open dag te gaan en help hen met 
het bestuderen van de opleiding. 
Doe dit door hen vooraf een aantal 
vragen op te laten stellen die ze 
moeten beantwoorden.

Dit profi el moet herinnerd worden 
aan de inschrijving.

ì Onder druk van mijn moeder heb ik 
mij ingeschreven.î

Plan de inschrijving van de studie en 
beloon dit. Vier samen de toekomst! 
De inschrijving zal ook motiveren om 
de examens te halen.

Zij zien de toegevoegde waarde 
van de LOB lessen niet. Ze hebben 
moeite met de invulling van de 
opdrachten.

ì Niet leuk als anderen beslissen 
waar je heen moet voor LOB, dat 
vind ik helemaal niks.î

Geef hen verschillende 
mogelijkheden voor de invulling 
van een opdracht en toon aan wat 
de voor  en nadelen zijn van een 
bepaalde invulling. Op zoín  manier 
ondersteun je hen en zorg je dat zij 
bewust initiatief nemen.

Zij hebben erg behoefte aan 
professionele begeleiding. Wanneer 
dit niet aangeboden wordt, gaan zij 
hier misschien zelf naar op zoek. 
Ze weten alleen niet met wie ze 
in gesprek moeten en hoe zij een 
gesprek kunnen plannen. Wanneer 
het niet lukt, verliezen zij de 
motivatie om in gesprek te gaan.

ì School had meer informatie 
kunnen geven over wat ik vroeg. 
En over wat er in de komende jaren 
gaat gebeuren.î

Zorg voor goede en transparante 
communicatie in het maken van een 
afspraak.
Dit profi el heeft niet altijd goed 
nagedacht over de toekomst. 
Verwacht daarom niet dat 
alle vragen in ÈÈn  gesprek 
zijn beantwoord en plan een 
vervolgafspraak.

Stages worden als waardevol en 
leerzaam beschouwd wanneer 
ze overeenkomen met het 
toekomstbeeld. Deze leerlingen 
ondernemen zelf minimaal stappen 
om een stage te zoeken die aansluit 
bij de ambities. Wanneer zij zelf een 
stageplek moeten regelen wordt de 
stage vaak gedaan bij bekenden.

ì Ik moest stagelopen in een 
trampolinehal. Daar heb ik echt 
niets geleerd! Ik wilde leren hoe je 
een bedrijf moest runnen maar ik 
mocht alleen schoonmaken.î

De stage is alleen effectief wanneer 
deze aansluit bij de ambities. Zij 
gaan hier niet naar op zoek, dus 
help hen hierbij. Een stage kan 
deze leerlingen helpen aan een 
realistische blik op het beroep dat 
volgt uit de opleiding. Tijdens de 
stage wordt het toekomstbeeld 
bevestigd of ze beginnen juist te 
twijfelen.

Dit profi el is minder geneigd actief 
contact te zoeken met familieleden 
en vrienden om over de studiekeuze 
te praten. Ze laten zich in een 
gesprek niet beïnvloeden om van 
gedachten te veranderen. Iedereen 
heeft zijn eigen mening en ervaring.

ì Mijn tante zei dat het misschien 
minder handig is om de zorg in te 
gaan als man [..] Maar het heeft niet 
mijn keuze beïnvloed.î

De kans is groot dat er niets wordt 
gedaan met een goed bedoeld 
advies. Verandering komt alleen tot 
stand wanneer dit profi el intrinsiek 
gemotiveerd is.
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NONCHALANTE STANDVASTIGEN 
De sleutelmomenten
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Deze leerlingen weten wat ze willen 
worden of gaan studeren. Ze zijn niet 
continu bezig met de toekomst en 
stellen daarom het maken van een 
passende profi elkeuze waarschijnlijk 
uit.

ì Laborant kon ik niet worden door 
mijn vakkenpakket.î

Het is voor dit profi el belangrijk 
dat zij niet alleen een ë logischeí 
profi elkeuze maken, maar ook een 
profi elkeuze die goed voelt. Het is 
namelijk mogelijk dat de profi elkeuze 
op een later moment niet meer 
aansluit bij het toekomstbeeld, 
omdat het toekomstbeeld is 
veranderd. Een ÈÈn  op ÈÈn  gesprek 
helpt dit profi el in het maken van 
een passende profi elkeuze.

Dit profi el is minder geneigd actief 
contact te zoeken met familieleden 
en vrienden om over de studiekeuze 
te praten. Ze laten zich in een 
gesprek niet beïnvloeden om van 
gedachten te veranderen. Iedereen 
heeft zijn eigen mening en ervaring.

ì Mijn tante zei dat het misschien 
minder handig is om de zorg in te 
gaan als man [..] Maar het heeft niet 
mijn keuze beïnvloed.î

De kans is groot dat er niets wordt 
gedaan met een goed bedoeld 
advies. Verandering komt alleen tot 
stand wanneer dit profi el intrinsiek 
gemotiveerd is.
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Zij gebruiken dit moment om hun 
keuze te bevestigen. Wanneer z
zich moeten inschrijven voor een 
presentatie, is er een kans d
presentatie waar hun voorkeur n
uitgaat al vol is wanneer zij
inschrijven.

ì Het was bij mij niet heel erg
beïnvloedbaar. Ik had mijn keus al
gemaakt.î

Laat inschrijving voor een 
presentatie niet van snelhe
afhangen. 
Probeer hen tijdens de present
inhoudelijk te prikkelen. Doe d
hun voorkennis mee te nemen en 
het persoonlijk te maken om zo 
aansluiting te zoeken.

ì Ik vond het leuk om te zien dat die 
leerlingen op de PC werkte [..] En 
dan dacht ik ë Wauw, dat wil ik ook 
leren!í .î

nnerd worden 

ì Onder druk van mijn moeder heb ik 
mij ingeschreven.î
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Zij zien de toegevoegde waarde 
van de LOB lessen niet. Ze hebben 
moeite met de invulling van de 
opdrachten.

ì Niet leuk als anderen beslissen 
waar je heen moet voor LOB, dat 
vind ik helemaal niks.î

Geef hen verschillende 
mogelijkheden voor de invulling
van een opdracht en toon aan wat 
de voor  en nadelen zijn van een 
bepaalde invulling. Op zoín  manier 
ondersteun je hen en zorg je dat zij
bewust initiatief nemen.

Zij hebben erg behoefte aan 
professionele begeleiding. Wanneer 
dit niet aangeboden wordt, gaan zij
hier misschien zelf naar op zoek. 
Ze weten alleen niet met wie ze 
in gesprek moeten en hoe zij een 
gesprek kunnen plannen. Wanneer 
het niet lukt, verliezen zij de 
motivatie om in gesprek te gaan.

ì School had meer informatie 
kunnen geven over wat ik vroeg. 
En over wat er in de komende jaren 
gaat gebeuren.î

Zorg voor goede en transparante 
communicatie in het maken van een 
afspraak.
Dit profi el heeft niet altijd goed 
nagedacht over de toekomst. 
Verwacht daarom niet dat 
alle vragen in ÈÈn  gesprek 
zijn beantwoord en plan een 
vervolgafspraak.

t moment om hun 
nneer zij

ven voor een 
ns dat de 

r hun voorkeur naar 
ij zich 

heid 

dens de presentaties 
en. Doe dit door 

s mee te nemen en 
ken om zo 

Dit profi el neemt niet het initiatief 
om een open dag te bezoeken. 
Wanneer zij een open dag bezoeken 
hebben ze niet scherp waar ze op 
moeten letten. Toch heeft een open 
dag wel invloed in het maken van 
een studiekeuze.

Motiveer de leerlingen om naar een 
open dag te gaan en help hen met 
het bestuderen van de opleiding. 
Doe dit door hen vooraf een aantal
vragen op te laten stellen die ze 
moeten beantwoorden.

Dit profi el moet herinnerd worden 
aan de inschrijving.

Plan de inschrijving van de stud
beloon dit. Vier samen de toekomst! 
De inschrijving zal ook mot
de examens te halen.

?

Nonchalante Standvastigen

ï  Deze leerlingen hebben een duidelijk beeld van hun 
toekomst, maar wachten af met het ondernemen van 
stappen om haar toekomstbeeld concreet vorm te 
geven.

ï  Het is lastig om hen intrinsiek te motiveren om hun 
toekomstbeeld concreet te maken.

ï  Zij nemen graag een minimaal aantal stappen om hun 
studiekeuze te bevestigen.

ì Ik weet gewoon wat ik wil doen, dat is toch 
makkelijk!î
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Actieve Verkenners

ï Deze leerlingen hebben nog geen concreet beeld van 
hun toekomst. Daarom zijn zij actief op zoek naar wat 
bij hen past.

ï Het maken van een keuze wordt uitgesteld wanneer 
zij twijfelen. Ze willen graag een weloverwogen keuze 
maken door meer te ontdekken en proberen.

ï Wanneer zij een keuze hebben gemaakt, ontwikkelen 
zij zich naar een IJverige Visionair.

ì Ik ga op zoek naar wat het beste bij mij past.î
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Dit profi el waardeert de presentaties 
van oud leerlingen heel erg. Zij 
twijfelen erg over de studiekeuze. 
Tijdens de presentaties kunnen ze 
gericht vragen stellen aan studenten 
met ervaring.

ì Ik vond het echt goed dat ze 
dat gedaan hadden, anders had 
ik nog getwijfeld tussen twee 
opleidingen.î

Deze leerlingen zijn actief bezig 
met het vormen van hun toekomst. 
Doordat zij nog niet weten wat ze 
exact willen doen in de toekomst, 
maken zij een overwogen 
profi elkeuze. Vaak zijn vakken 
die zij (niet) leuk vinden hierin 
doorslaggevend.

ì Ik vond zorg en welzijn gewoon 
beter bij mij passen. Dat zeiden veel 
andere mensen ook [..] Mijn oom, 
tante en goede vrienden van me. En 
mijn mentor er ook bij.î  

Voor hen zijn open dagen de ideale 
kans om zich meer te verdiepen in  
opleidingen.

ì Ik ging naar de open dag van 
biologie en ik dacht ë God wat is dit 
saai!í . Halverwege de rondleiding 
zei ik tegen mijn tante: ë Kom we 
gaan wegí . Bij Media College 
hebben we games gemaakt. En ze 
hadden trackers staan waarmee je 
beweging naar digitaal kon vertalen, 
echt vet!î

Wanneer deze leerlingen nog geen 
studiekeuze hebben gemaakt, 
twijfelen zij voor welke opleiding ze 
zich zullen inschrijven. Grote kans 
dat ze hun studiekeuze in dit geval 
van het lot laten afhangen en zich 
voor meerdere studies inschrijven.

ì Als ik nu een opleiding tegenkom, 
die ik echt geweldig vind.. Dan 
zou ik mijn studiekeuze nog 
veranderen.î

Voor deze leerlingen zijn LOB lessen 
fi jn. Zij krijgen de tijd om over hun 
toekomst na te denken en om een 
plan te maken, dingen uit te zoeken. 
Zij vinden dit leuk.

ì Wat heeft daarbij geholpen? LOB: 
de zoektocht, informatie zoeken 
over beroepen, interviewen van 
studenten en mensen die het 
beroep uitoefenen.î

Zij zijn altijd op zoek naar informatie. 
Ze gaan zelf op zoek naar een goed 
gesprek met de daarvoor bedoelde 
docent. In deze gesprekken hopen 
ze meer duidelijkheid te krijgen.

ì Er is een juffrouw die er om bekend 
staat dat ze je kan helpen. Ik ben 
naar haar toe geweest maar ik vond 
het nergens op slaan. Ik zei dat ik 
niet wist wat ik wou doen, ik was 
aan het twijfelen. [..] En toen gaf ze 
alleen websites en welke school ik 
naartoe kon gaan. Maar ik wou juist 
advies. Ik vond het echt erg. Ik ga 
nooit meer naar haar toe. Dat vond 
ik wel echt jammer.î

Het bewust uitvoeren van stages 
helpt hen in het bepalen van welke 
elementen zij wel en niet leuk vinden 
van een beroep. Zij weten dit en 
kiezen daarom graag hun eigen 
stageplek.

ì Ik wil gewoon alles hebben 
geprobeerd, zodat ik voor later 
precies weet wat ik wel wil doen en 
wat ik niet wil doen.î  

Deze leerlingen nemen actieve 
stappen om met dierbaren 
in gesprek te gaan over hun 
studiekeuze. Ze vinden de mening 
van anderen belangrijk. Dit helpt hen 
in het maken van een goede keuze. 

ì Ik had echt het gesprek met 
mijn moeder nodig, er zijn zoveel 
opleidingen.î

?

Zorg dat er veel verschillende 
studies of beroepen 
vertegenwoordigd zijn. En help hen 
eventueel in het kiezen van welke 
presentaties ze het beste bij kunnen 
wonen.

Ondersteun hen in het maken 
van een keuze door de juiste 
verdiepende vragen te stellen. 
Stimuleer hen door een aantal 
studiekeuze gerelateerde stappen 
naar voren te halen zodat ze een 
beter beeld hebben van de toekomst 
en het daarbij passende profi el.

Moedig hen aan om al vroeg open 
dagen te bezoeken. Zo hebben ze 
genoeg tijd om zich te oriÎ nteren.

Help hen in het vroegtijdig maken 
van een studiekeuze en voorkom dat 
ze hun studiekeuze van het lot laten 
afhangen.

Deze leerlingen zien soms door 
de bomen het bos niet meer aan 
mogelijkheden. Laat hen vrij maar 
geef ook handvatten voor het maken 
van een studiekeuze.

Zij hebben veel vragen en behoefte 
aan iemand die hen helpt in het 
onderbouwen van een studiekeuze. 
Ze zijn geholpen met iemand die 
naar hun overwegingen luistert en 
hen helpt te refl ecteren.

Doordat zij nog niet precies weten 
wat ze willen studeren of worden, 
is het lastig om een stageplek te 
kiezen. Er zijn te veel opties! Help 
hen in het kiezen van een goede 
stageplek.

Ouders zijn degene die zeggen dat 
de leerlingen hun hart moet volgen. 
Ze vertrouwen hun kind in het maken 
van een juiste keuze. Dit wordt 
als fi jn ervaren. De leerlingen zijn 
vooral geholpen bij onderbouwde 
meningen.
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DDiit profi et profi ell w waaaardeert de presentrdeert de presentaattiies es 
vvaan oudn oud lleereerlilinnggen heeen heell er ergg. Z. Zijij
twtwijijfefellen eren ergg over de stud over de studiiekeuze. ekeuze. 
TTijijdens de presentdens de presentaattiies kunnen ze es kunnen ze 
ggereriicht vrcht vragagen steen stellllen en aaaan studenten n studenten 
met ervmet ervaarriinngg..

ì Ik vond het echt ì Ik vond het echt ggoed doed daat ze t ze 
ddaat t ggededaaaan hn haadden, dden, aanders hnders haad d 
iik nok nogg ggetwetwijijfefelld tussen twee d tussen twee 
opoplleeiiddiinnggen.îen.î

Deze Deze lleereerlili
met het vormen vmet het vormen v
DoordDoordaat zt zijij
exexaact wct willillen doen en doen 
mmaaken zken zijij een overwo een overwo
profi eprofi ellkeuze. Vkeuze. V
ddiie ze zijij (n (niiet) et) 
doorsdoorslagglaggevend.evend.

ì Ik vond zorì Ik vond zor
beter bbeter bijij m m
aandere mensen ook [..] Mndere mensen ook [..] M
ttaante en nte en gg
mmijijn mentor er ook bn mentor er ook b

Voor hen zVoor hen zijijn open dn open dagagen de en de iidedealale e 
kkaans om zns om ziich meer te verdch meer te verdiiepen epen iin  n  
opoplleeiiddiinnggen.en.

ì Ik ì Ik giginngg n naaaar de open dr de open dagag v vaan n 
bbiioolloogigie en e en iik dk daacht ë God wcht ë God waat t iis ds diit t 
ssaaiaai!í . H!í . Halalverweverwegge de ronde de rondlleeiiddiinngg
zezeii iik tek teggen men mijijn tn taante: ë Kom we nte: ë Kom we 
gaagaan wen weggí . Bí . Bijij Med Mediaia Co Colllleegge e 
hebben we hebben we gagames mes ggememaaaakt. En ze kt. En ze 
hhaadden trdden traackers stckers staaaan wn waaaarmee rmee jje e 
bewebewegiginngg n naaaar dr digiigittaalaal kon vert kon vertalalen, en, 
echt vet!îecht vet!î

Voor deze Voor deze lleereerlilinnggen zen zijijn LOB n LOB llessen essen 
fifi jjn. Zn. Zijij kr krijgijgen de ten de tijijd om over hun d om over hun 
toekomst ntoekomst naa te denken en om een  te denken en om een 
pplalan te mn te maaken, dken, diinnggen uen uiit te zoeken. t te zoeken. 
ZZijij v viinden dnden diit t lleuk.euk.

ì Wì Waat heeft dt heeft daaaarbrbijij ggehoehollpen? LOB: pen? LOB: 
de zoektocht, de zoektocht, iinformnformaattiie zoeken e zoeken 
over beroepen, over beroepen, iintervnterviiewen vewen vaan n 
studenten en mensen dstudenten en mensen diie het e het 
beroep uberoep uiitoefenen.îtoefenen.î

ZZijij z zijijn n alalttijijd op zoek nd op zoek naaaar r iinformnformaattiie. e. 
Ze Ze gaagaan zen zellf op zoek nf op zoek naaaar een r een ggoed oed 
ggesprek met de desprek met de daaaarvoor bedoervoor bedoellde de 
docent. In deze docent. In deze ggesprekken hopen esprekken hopen 
ze meer duze meer duiidedelijlijkhekheiid te krd te krijgijgen.en.

ì Er ì Er iis een s een jjuuffffrouw drouw diie er om bekend e er om bekend 
ststaaaat dt daat ze t ze jje ke kaan hen hellpen. Ik ben pen. Ik ben 
nnaaaar hr haaaar toe r toe ggeweest meweest maaaar r iik vond k vond 
het nerhet nerggens op sens op slaalaan. Ik zen. Ik zeii d daat t iik k 
nniiet wet wiist wst waat t iik wou doen, k wou doen, iik wk waas s 
aaaan het twn het twijijfefellen. [..] En toen en. [..] En toen gagaf ze f ze 
allalleen webseen websiites en wetes en wellke schooke schooll iik k 
nnaaaartoe kon rtoe kon gaagaan. Mn. Maaaar r iik wou k wou jjuuiist st 
aadvdviies. Ik vond het echt eres. Ik vond het echt ergg. Ik . Ik gaga
noonooiit meer nt meer naaaar hr haaaar toe. Dr toe. Daat vond t vond 
iik wek well echt  echt jajammer.îmmer.î

Het bewust uHet bewust uiitvoeren vtvoeren vaan stn stagages es 
pt hen pt hen iin het bepn het bepalalen ven vaan wen wellke ke 

ementen zementen zijij we well en n en niiet et lleuk veuk viinden nden 
n een beroep. Zn een beroep. Zijij weten d weten diit en t en 

ezen dezen daaaarom rom ggrraagaag hun e hun eigigen en 
ek.ek.

ggewoon ewoon allalles hebben es hebben 
eprobeerd, zodeprobeerd, zodaat t iik voor k voor lalater ter 

es weet wes weet waat t iik wek well w wilil doen en  doen en 
k nk niiet wet wilil doen.î   doen.î  

ZorZorgg d daat er veet er veell versch verschillillende ende 
studstudiies of beroepen es of beroepen 
verteverteggenwoordenwoordigigd zd zijijn. En hen. En hellp hen p hen 
eventueeeventueell iin het kn het kiiezen vezen vaan wen wellke ke 
presentpresentaattiies ze het beste bes ze het beste bijij kunnen  kunnen 
wonen.wonen.

Ondersteun hen Ondersteun hen 
vvaan een keuze door de n een keuze door de 
verdverdiiepende vrepende vr
StStiimumulleer hen door een eer hen door een 
studstudiiekeuze ekeuze 
nnaaaar voren te hr voren te h
beter beebeter beell
en het den het daaaa

MoedMoedigig hen  hen aaaan om n om alal vroe vroegg open  open 
ddagagen te bezoeken. Zo hebben ze en te bezoeken. Zo hebben ze 
ggenoeenoegg t tijijd om zd om ziich te orch te oriiÎ nteren.Î nteren.

Deze Deze lleereerlilinnggen zen ziien soms door en soms door 
de bomen het bos nde bomen het bos niiet meer et meer aaaan n 
momoggeelijlijkheden. Lkheden. Laaaat hen vrt hen vrijij m maaaar r 
ggeef ook heef ook haandvndvaatten voor het mtten voor het maaken ken 
vvaan een studn een studiiekeuze.ekeuze.

ZZijij hebben vee hebben veell vr vragagen en behoefte en en behoefte 
aaaan n iiememaand dnd diie hen hee hen hellpt pt iin het n het 
onderbouwen vonderbouwen vaan een studn een studiiekeuze. ekeuze. 
Ze zZe zijijn n ggehoehollpen met pen met iiememaand dnd diie e 
nnaaaar hun overwer hun overwegiginnggen en lluuiistert en stert en 
hen hehen hellpt te refl ecteren.pt te refl ecteren.

t zt zijij no nogg n niiet precet preciies weten es weten 
t ze wt ze willillen studeren of worden, en studeren of worden, 

ststigig om een st om een stagagepepllek te ek te 
ezen. Er zezen. Er zijijn te veen te veell opt optiies! Hees! Hellp p 

n het kn het kiiezen vezen vaan een n een ggoede oede 
ek.ek.
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nnggen zen zijijn n aactctiief bezef bezigig
met het vormen vmet het vormen vaan hun toekomst. n hun toekomst. 

ijij no nogg n niiet weten wet weten waat ze t ze 
en doen en doen iin de toekomst, n de toekomst, 
 een overwo een overwoggen en 

keuze. Vkeuze. Vaaaak zk zijijn vn vaakken kken 
et) et) lleuk veuk viinden hnden hiiereriin n 
evend.evend.

ì Ik vond zorì Ik vond zorgg en we en wellzzijijn n ggewoon ewoon 
 m mijij p paassen. Dssen. Daat zet zeiiden veeden veell

ndere mensen ook [..] Mndere mensen ook [..] Mijijn oom, n oom, 
ggoede vroede vriienden venden vaan me. En n me. En 

n mentor er ook bn mentor er ook bijij.î  .î  

Het bewust uHet bewust u
hehellpt hen pt hen 
eellementen zementen z
vvaan een beroep. Zn een beroep. Z
kkiiezen dezen d
ststagagepepllek.ek.

ì Ik wì Ik wilil gg
ggeprobeerd, zodeprobeerd, zod
precpreciies weet wes weet w
wwaat t iik nk n

Deze Deze lleereerlilinnggen nemen en nemen aactctiieve eve 
ststaappen om met dppen om met diierberbaaren ren 
iin n ggesprek te esprek te gaagaan over hun n over hun 
studstudiiekeuze. Ze vekeuze. Ze viinden de mennden de meniinngg
vvaan n aanderen benderen belalannggrrijijk. Dk. Diit het hellpt hen pt hen 
iin het mn het maaken vken vaan een n een ggoede keuze. oede keuze. 

ì Ik hì Ik haad echt het d echt het ggesprek met esprek met 
mmijijn moeder nodn moeder nodigig, er z, er zijijn zoveen zoveell
opoplleeiiddiinnggen.îen.î

Ondersteun hen Ondersteun hen iin het mn het maaken ken 
n een keuze door de n een keuze door de jjuuiiste ste 

epende vrepende vragagen te steen te stellllen. en. 
eer hen door een eer hen door een aaaantntalal

ekeuze ekeuze ggereerelalateerde stteerde staappen ppen 
r voren te hr voren te halalen zoden zodaat ze een t ze een 

d hebben vd hebben vaan de toekomst n de toekomst 
aaaarbrbijij p paassende profi essende profi ell..

DoordDoordaat zt z
wwaat ze wt ze w
iis het s het lala
kkiiezen. Er zezen. Er z
hen hen iin het kn het k
ststagagepepllek.ek.

Ouders zOuders zijijn den deggene dene diie zee zeggggen den daat t 
de de lleereerlilinnggen hun hen hun haart moet vort moet volglgen. en. 
Ze vertrouwen hun kZe vertrouwen hun kiind nd iin het mn het maaken ken 
vvaan een n een jjuuiiste keuze. Dste keuze. Diit wordt t wordt 
alals fis fi jjn ervn ervaaren. De ren. De lleereerlilinnggen zen zijijn n 
voorvooralal ggehoehollpen bpen bijij onderbouwde  onderbouwde 
menmeniinnggen.en.

Actieve Verkenners

ï Deze leerlingen hebben nog geen concreet beeld van 
hun toekomst. Daarom zijn zij actief op zoek naar wat 
bij hen past.

ï Het maken van een keuze wordt uitgesteld wanneer 
zij twijfelen. Ze willen graag een weloverwogen keuze 
maken door meer te ontdekken en proberen.

ï Wanneer zij een keuze hebben gemaakt, ontwikkelen 
zij zich naar een IJverige Visionair.

ì Ik ga op zoek naar wat het beste bij mij past.î
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Volgzame Afwachters

ï  Deze leerlingen hebben geen gevoelsmatige voorkeur 
voor een vervolgopleiding.

ï  Ze hebben herhaaldelijke aansporingen nodig vanuit 
hun omgeving om actie te ondernemen.

ï  Het liefst hebben ze dat iemand anders een studie 
voor ze kiest op basis van goede argumenten.

ì Als ik een van mijn studies kies en toch 
niet leuk vind ofzo, kan ik altijd nog een 
vervolgopleiding gaan doen ofzo.. Dus ja..î
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Deze sleutelmomenten zijn een resultaat van een onderzoek door 
in opdracht van 

Op de markt komen ze op een 
laagdrempelige manier in aanraking 
met veel verschillende beroepen of 
opleidingen. Dit kan helpen om een 
concreter beeld te krijgen van de 
toekomst.

ì Laatst waren er tijdens een gastles 
twee meiden die beveiliging zijn 
gaan doen, en ik dacht ë Wow ik wist 
niet dat dat kon!í î

Deze leerlingen zijn niet bezig met 
hun toekomst. Ze nemen zelf geen 
initiatief om te onderzoeken wat 
de beste profi elkeuze is. Wanneer 
zij een keuze moeten maken, komt 
deze waarschijnlijk onverwacht.

ì De eerste 2 jaar was ik alleen maar 
bezig met goede cijfers halen en 
keek ik niet verder.î

Deze leerlingen zullen niet snel uit 
zichzelf naar een open dag gaan.
Een open dag kan deze leerlingen 
wel helpen in het maken van een 
studiekeuze.

ì Ik ben nog niet naar open dagen 
geweest. Ik moet wel echt gaan. Het 
is een belangrijke keuze die je niet 
zomaar maakt.î

Zij hebben geen goede positie voor 
het maken van een studiekeuze: ze 
weten niet wat ze willen studeren en 
ze ondernemen geen actie om dit uit 
te zoeken. Ze zijn zich niet bewust 
dat dit geen goed uitgangspunt is 
om een studie te kiezen.

ì Wat ik nu kies maakt niet zoveel 
uit. Ik probeer het gewoon het 
eerste jaar. Als het niet leuk is, stop 
ik en maak ik een nieuwe keuze. 
Dat is heel normaal en hoor ik heel 
vaak.î

De opdrachten kunnen hen helpen 
om over hun toekomst na te denken. 
Maar wanneer zij de opdracht zelf 
moeten invullen, hebben zij moeite 
met het kiezen van een vorm.

ì Mixed feelings heb ik een beetje 
over die lessen. Want soms zijn het 
wel lange lessen waarvan je dan 
denkt: ë A joh, waat heb ik het voor 
nodig?í î

Zij gaan zelf niet op zoek naar 
individuele begeleiding omdat ze 
niet bezig zijn met hun toekomst. 
Wanneer ze een individueel gesprek 
hebben, waarderen ze dit. Ze vinden 
het fi jn om van anderen te horen 
wat bij hen past.

ì Ik heb erg veel aan dit gesprek 
gehad. Ik nam het allemaal niet zo 
serieus hiervoor. En nu denk ik laat 
ik maar eens opschieten en een 
keuze maken.î

Wanneer zij een stage moeten doen 
wachten zij het liefst totdat hen een 
stage in de schoot wordt geworpen. 
Wanneer dit niet gebeurt, stellen 
zij het volgen van een stage graag 
uit (wanneer zij hier de ruimte voor 
krijgen).

ì Als ik iets beter was voorbereid 
en op tijd beseft had ë Over zoveel 
maanden moeten we de stage 
doen.í  dan denk ik dat ik wel 
gerichter adressen had gezocht 
voor mijn stage.î

Deze leerlingen stellen zich vaak 
afhankelijk op van dierbaren in het 
maken van een studiekeuze. De 
mening en ervaring van dierbaren 
hebben invloed op de studiekeuze. 
Zij willen het liefste dat iemand 
anders zegt wat bij hen past.

ì Ik ging met mijn stiefvader praten 
over wat ik moest worden. Hij zei: 
ë Je bent echt een praatjesmaker. 
Je moet echt verkoper worden.í  En 
toen ging ik nadenken en ik dacht 
ë Hij heeft wel een punt.í î

Een opdracht kan hen helpen 
om verschillende mensen aan te 
spreken. Zo verzamelen zij informatie 
die hen helpt in het maken van een 
studiekeuze.

Het is voor dit profi el belangrijk om 
duidelijke begeleiding te krijgen hoe 
ze een profi el moeten kiezen. Ze 
hebben heldere kleine opdrachten 
nodig om zo tot een passende 
profi elkeuze te komen.

Ga in gesprek met deze leerlingen 
om te achterhalen wat hen 
tegenhoudt om een open dag 
te bezoeken. Help hen in het 
wegnemen van eventuele drempels.
Geef hen een lijstje met dingen waar 
ze op moeten letten bij het bezoek 
wanneer zij naar een open dag gaan. 
Zo vergroot je de impact.

Probeer te voorkomen dat iemand 
dit profi el heeft wanneer er een 
studiekeuze gemaakt moet worden. 
Wanneer ze toch een studiekeuze 
maken, is er een kans dat zij niet 
gemotiveerd zijn in de uitvoer van de 
studie.

Help hen vooraf in het maken 
van keuzes zodat ze hun energie 
kunnen stoppen in de uitvoer van 
de opdracht. Maar maak geen 
keuzes voor hen! Alleen wanneer 
zij intrinsiek gemotiveerd zijn in de 
uitvoer van de opdracht zal deze  
invloed hebben in het maken van 
een studiekeuze.

In een gesprek zullen zij niet al jouw 
vragen kunnen beantwoorden omdat 
ze het antwoord niet weten. Als ze 
zelf vragen hebben zijn ze op zoek 
naar concrete antwoorden. Probeer 
niet alles voor hen in te vullen 
en stimuleer hen om zelf over de 
toekomst na te denken.

Deze leerlingen weten nog niet goed 
waar ze op moeten letten in het 
volgen van een stage omdat alles 
nog mogelijk is voor hen. Ondersteun 
hen in het bewust volgen van 
een stage door hen vooraf 
aandachtspunten mee te geven.

Je helpt hen in het maken van 
een eigen keuze door met hen in 
gesprek te gaan en vragen te stellen 
waarbij zij zelf de conclusies moeten 
trekken.
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Deze leer
hun toekomst. Ze nemen ze
initiatief om te onderzoeken w
de beste profi e
zij een keuze moeten m
deze waa

ì De eerste 2 jaar was ik alleen maar 
bezig met goede cijfers halen en 
keek ik niet verder.î

nneer zij een stage moeten doen 
chten zij het liefst totdat hen een 

n de schoot wordt geworpen. 
nneer dit niet gebeurt, stellen 

 het volgen van een stage graag
nneer zij hier de ruimte voor 

en).

ì Als ik iets beter was voorbereid 
en op tijd beseft had ë Over zoveel
maanden moeten we de stage 
doen.í  dan denk ik dat ik wel
gerichter adressen had gezocht 
voor mijn stage.î

ì Ik ging met mijn stiefvader praten 
over wat ik moest worden. Hij zei: 
ë Je bent echt een praatjtjt esmaker. 
Je moet echt verkoper worden.í  En 
toen ging ik nadenken en ik dacht 
ë Hij heeft wel een punt.í î

Het is voor d
duidelijke be
ze een profi e
hebben he
nodig om zo tot een p
profi elkeuze te komen.
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eerlingen zijn niet bezig met 
hun toekomst. Ze nemen zelf geen 

ef om te onderzoeken wat 
de beste profi elkeuze is. Wanneer 

 een keuze moeten maken, komt 
aarschijnlijk onverwacht.

Wanneer z
wachten z
stage i
Wanneer d
zij het vo
uit (wa
krijgen).

Deze leerlingen stellen zich vaak 
afhankelijk op van dierbaren in het 
maken van een studiekeuze. De 
mening en ervaring van dierbaren 
hebben invloed op de studiekeuze. 
Zij willen het liefste dat iemand 
anders zegt wat bij hen past.

s voor dit profi el belangrijk om 
ke begeleiding te krijgen hoe 

ze een profi el moeten kiezen. Ze 
hebben heldere kleine opdrachten 

 om zo tot een passende 
keuze te komen.

Deze leer
waar ze op moeten 
volgen v
nog mo
hen in het bewust vo
een stag
aandachtspunten mee te 

Je helpt hen in het maken van 
een eigen keuze door met hen in 
gesprek te gaan en vragen te stellen 
waarbij zij zelf de conclusies moeten 
trekken.

Volgzame Afwachters

ï  Deze leerlingen hebben geen gevoelsmatige voorkeur 
voor een vervolgopleiding.

ï  Ze hebben herhaaldelijke aansporingen nodig vanuit 
hun omgeving om actie te ondernemen.

ï  Het liefst hebben ze dat iemand anders een studie 
voor ze kiest op basis van goede argumenten.

ì Als ik een van mijn studies kies en toch 
niet leuk vind ofzo, kan ik altijd nog een 
vervolgopleiding gaan doen ofzo.. Dus ja..î

Op de markt komen ze op een 
laagdrempelige manier in aanraking
met veel verschillende beroepen of 
opleidingen. Dit kan helpen om een 
concreter beeld te krijgen van de 
toekomst.

ì Laatst waren er tijdens een gastles 
twee meiden die beveiliging zijn 
gaan doen, en ik dacht ë Wow ik wist 
niet dat dat kon!í î

Deze leerlingen zullen niet snel uit 
zichzelf naar een open dag gaan.
Een open dag kan deze leerlingen 
wel helpen in het maken van een 
studiekeuze.

ì Ik ben nog niet naar open dagen 
geweest. Ik moet wel echt gaan. Het 
is een belangrijke keuze die je niet 
zomaar maakt.î

Zij hebben geen goede positie voor 
het maken van een studiekeuze: ze 
weten niet wat ze willen studeren en 
ze ondernemen geen actie om dit uit 
te zoeken. Ze zijn zich niet bewust 
dat dit geen goed uitgangspunt is 
om een studie te kiezen.

ì Wat ik nu kies maakt niet zoveel
uit. Ik probeer het gewoon het 
eerste jaar. Als het niet leuk is, stop 
ik en maak ik een nieuwe keuze. 
Dat is heel normaal en hoor ik heel
vaak.î

De opdrachten kunnen hen helpen 
om over hun toekomst na te denken. 
Maar wanneer zij de opdracht zelf 
moeten invullen, hebben zij moeite 
met het kiezen van een vorm.

ì Mixed feelings heb ik een beetjk een beetjk een beet e 
over die lessen. Want soms zijn het 
wel lange lessen waarvan je dan 
denkt: ë A joh, waat heb ik het voor 
nodig?í î

Een opdracht kan hen helpen 
om verschillende mensen aan te 
spreken. Zo verzamelen zij informatie 
die hen helpt in het maken van een 
studiekeuze.

Ga in gesprek met deze leerlingen 
om te achterhalen wat hen 
tegenhoudt om een open dag
te bezoeken. Help hen in het 
wegnemen van eventuele drempels.
Geef hen een lijstjstjst e met dingen waar 
ze op moeten letten bij het bezoek 
wanneer zij naar een open dag gaan. 
Zo vergroot je de impact.

Probeer te voorkomen dat iemand 
dit profi el heeft wanneer er een 
studiekeuze gemaakt moet worden. 
Wanneer ze toch een studiekeuze 
maken, is er een kans dat zij niet 
gemotiveerd zijn in de uitvoer van de 
studie.

Help hen vooraf in het maken 
van keuzes zodat ze hun energie 
kunnen stoppen in de uitvoer van 
de opdracht. Maar maak geen 
keuzes voor hen! Alleen wanneer 
zij intrinsiek gemotiveerd zijn in de 
uitvoer van de opdracht zal deze  
invloed hebben in het maken van 
een studiekeuze.
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Vragen? Meer weten? 

sanne@muzus.nl 
06 - 43 032 911




