
Voorbeeldbrochure voor leerling  

 

Kieskeurig 

 

 
 

 

 

Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding  

voor HAVO- en VWO-scholieren 

 
 

  



Introductie 
 

Je staat voor een belangrijke keuze in je leven: het kiezen van een 

vervolgopleiding of studie! 

 

En kiezen kan heel lastig zijn 

 

omdat: 

 je goed moet weten en onder woorden moet kunnen brengen wie je 

bent, weten wat je sterke en zwakke kanten zijn 

 er heel veel studiemogelijkheden zijn 

 het moeilijk is een concrete voorstelling van de studiepraktijk te maken 

op grond van theoretische informatie 

 het lastig kan zijn om praktische informatie over een studie te verkrijgen 

en ten slotte omdat een verkeerde keuze tijd, geld, maar vooral ook frustratie 

kost! 

 

Daarom wordt er op ………….(naam school), de cursus KIESKEURIG 

aangeboden! 

Dit is een cursus van 8 bijeenkomsten voor een groep van maximaal 10 

leerlingen waarin je zowel groepsgerichte als individuele begeleiding krijgt. 

Er wordt op een gestructureerde wijze gewerkt aan de hand van een map met 

cursusmateriaal gebaseerd op de methodiek “kiezen, verkrijgen en behouden 

van een opleiding”. Ook zijn er beperkt huiswerkopdrachten. 
                                                                                 

  



Programma inhoud 

1. Verkennen 

 Beschrijven wie je bent. Wat zijn je talenten, interesses en waarden? 

 Beschrijven waar je goed en minder goed in bent. Welke studievaardigheden 

beheers je? 

 

2. Kiezen  

 Persoonlijke criteria achterhalen met behulp van eerdere leerervaringen en 

waarden en interesses. 

 Zoeken naar opleidingsmogelijkheden. 

 Een keuze maken nadat de mogelijkheden met elkaar vergeleken zijn. 

 

3. Vooruitblikken: verkrijgen  

 Op een rij zetten wat je moet doen om aan de studie te kunnen beginnen. 

 

4. Vooruitblikken: Behouden van een opleiding 

 Op een rij zetten wat je nodig hebt aan vaardigheden en hulpbronnen om de 

studie te kunnen volhouden. 

 Een keuze maken of je openheid wilt geven over mogelijke beperkingen. 

  



Praktische informatie 

Waar: 

Wanneer: (data en tijdstippen) 

Begeleiding van: 

Kosten: 

Opgave:  

 

Voor opgave en  inlichtingen kun je/ kunt u terecht bij: 

(naam docent)   ……………………. 

(mailadres docent) E-mail:  ……………………. 

(Tel docent) Tel:  ……………………. 

 

(naam decaan)   ……………………. 

(mailadres decaan) E-mail: ……………………. 

(Tel decaan) Tel:  ……………………. 

 

Logo school  

 

Deze cursus is ontwikkeld voor leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis door 

het lectoraat Rehabilitatie van de  Hanzehogeschool in samenwerking met RSG 

Wolfsbos te Hoogeveen. Informatie ‘Begeleid Leren’ : www.begeleidleren.nl 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.begeleidleren.nl/

