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Voorwoord 
 

Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen initieerde in 2011 het project 

“Kieskeurig”. Kieskeurig is een driejarig samenwerkingsproject tussen  medewerkers van het 

lectoraat Rehabilitatie en medewerkers van de RSG Wolfsbos te Hoogeveen. De module “Kieskeurig” 

is ontwikkeld voor leerlingen met autisme in de eindexamenklassen van HAVO en VWO. Met behulp 

van een cursusboek voor leerlingen en een docentenhandleiding worden leerlingen begeleid bij het 

kiezen van een vervolgopleiding. Het project is mede gefinancierd door de Stichting Student en 

Gezondheid (SSGZ). De SSGZ is nu onderdeel van de Triodos Foundation. 

Onze dank gaat uit naar de studenten van de Academie voor Sociale Studies die de leerlingen die aan 

de cursus deelnamen hebben begeleid. Ook zijn wij Leo van Heijningen, een ervaringsdeskundige 

student met autisme, en Marjolein Schomaker, studente onderwijskunde van de RUG, dankbaar voor 

hun kritische bijdrage ten aanzien van het materiaal.  

Tot slot bedanken wij in het bijzonder alle leerlingen van Wolfsbos die in de afgelopen jaren hebben 

deelgenomen aan de cursus en die ons geïnspireerd hebben het materiaal verder te ontwikkelen.  

Groningen, september 2014 

Franca Hiddink  
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INLEIDING 
Een opleiding kiezen is een klus! 

Dat komt door het belang van een opleiding voor je toekomstige loopbaan, door de hoeveelheid 

opleidingen die er momenteel zijn en doordat er ook een fors prijskaartje aan een studie vastzit. 

Momenteel zijn er voor HAVO en VWO leerlingen meer dan duizend studiemogelijkheden waaruit je 

kunt kiezen. Sommige studies leiden heel specifiek op voor een beroep, maar er zijn ook studies die 

als een soort basis dienen, van waaruit je verder kunt gaan specialiseren. 

Veel meer dan op een middelbare school wordt er uitgegaan van je motivatie, je moet niet studeren, 

je mag. Je kunt immers ook direct gaan werken of gaan reizen. Een studie houd je alleen vol als je het 

met succes en naar tevredenheid kunt volgen. Onder succes wordt verstaan dat je voldoet aan de 

eisen en je studiepunten haalt. Succes wordt bepaald door anderen. Docenten, medestudenten en 

de dienst die de studiefinanciering regelt, bepalen het studiesucces. Of je tevreden bent, bepaal je 

alleen zelf. Allen jij kunt zeggen of je een opleiding interessant vindt, of er op een goede manier 

lesgegeven wordt en of je voldoende aansluiting vindt bij medestudenten. Daarom moet je bij het 

kiezen ook goed stilstaan bij wat voor jou belangrijk is. 

Met de keuze van een studie bepaal je voor een belangrijk deel de start van je loopbaan. 

Studeren is duur en een studie wordt betaald. De overheid betaalt een groot deel van je studie, vaak 

betalen je ouders/verzorgers ook een deel en zelf lever je inspanningen. Het is belangrijk om je 

studie binnen de tijd die ervoor staat af te ronden met een diploma. Het switchen van studie kost, 

naast frustratie en tijd, dus ook extra geld. 

Al met al belangrijke redenen om te proberen direct goed te kiezen. 

 

Bij deze cursus “kieskeurig” wordt er vanuit gegaan dat je als deelnemer extra ondersteuning wilt 

hebben bij het kiezen van een opleiding. Dat je na wilt gaan wat er moet gebeuren om echt aan die 

opleiding te beginnen en dat je op een rij wilt zetten wat je nodig hebt aan ondersteuning om die 

opleiding vervolgens met succes en naar tevredenheid vol te houden. 

Om goed te kunnen kiezen is nadenken alleen echter niet voldoende. Er moeten ook stappen gezet 

worden. Misschien moet je extra informatie inwinnen of bijvoorbeeld studiefinanciering regelen. 

In deze cursus ga je op zoek naar antwoorden op de volgende vragen: 

Wat zijn mijn uitgangspunten bij het kiezen van een opleiding? 

Welke opleidingen zijn er? 

Welke opleiding wil ik? 

Wat moet ik regelen om te kunnen beginnen? 

Wat moet ik kunnen? 

Wie kan mij ondersteunen? 

Wat heb ik nodig aan ondersteuning? 

 

Zoals bij iedere bij ieder doel dat je wilt bereiken , zet je een aantal stappen om er te komen.   

Stap 1  Verkennen 

Je wilt na de middelbare school een opleiding volgen. Je gaat dan eerst verkennen wat je leuk vindt, 

of wat op dat moment bij je past, waar je goed in bent en welke opleiding leidt tot een beroep dat je 

leuk  lijkt. 

Stap 2  Kiezen  

Vervolgens kies je een soort opleiding. Je kiest voor MBO, HBO of WO; voor deeltijd  
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of voltijd-onderwijs; voor een opleiding in de buurt van waar je nu woont of juist verder weg zodat je 

ook op  kamers kunt gaan wonen. Om goed te kunnen kiezen moet je onder woorden brengen wat 

voor jou belangrijk is én goed onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. 

Stap 3 Verkrijgen 

Daarna ga je kijken wat er nodig is om een opleidingsplaats te verkrijgen. Denk aan toelatingseisen en 

lotingsstudies, je inschrijven voor een studie, regelen van studiefinanciering en het regelen van een 

kamer etc.  

Stap 4 Behouden 

Vervolgens ga je de opleiding volgen. Een opleiding volgen is meer dan in de  

schoolbanken zitten en je huiswerk maken omdat een leraar dat van je vraagt. Tijdens de opleiding 

doe je allerlei dingen  waardoor je niet alleen je diploma haalt maar ook met veel plezier je 

opleidingstijd doorbrengt. Denk aan: het volgen van interessante college’s, deelname aan 

werkgroepen, contacten met medestudenten, op kamers wonen en sporten. Het is de bedoeling dat 

je een opleiding zowel met succes als naar eigen tevredenheid volgt. Dit is de fase van het behouden. 

 

In deze cursus zullen we stilstaan bij het verkennen maar de nadruk zal liggen op het proces van 

kiezen. In de laatste bijeenkomsten staan we stil bij het verkrijgen en behouden van een opleiding. 

 

Veel plezier en bedenk: een goede keuze is het halve werk! 
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STAP 1 

VERKENNEN  
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Stap 1 VERKENNEN 
 

WIE BEN IK?   

Het kiezen van een opleiding is niet gemakkelijk in deze tijden. Er zijn veel mogelijkheden in 

Nederland om verder te studeren. We hebben veel verschillende studierichtingen en 

onderwijsvormen die je kunt kiezen. Als je Havo of VWO volgt wordt door verschillende mensen 

misschien ook verwacht dat je een studie kiest. Maar wil je zelf ook studeren?  Hoe kies je? Hoe 

bepaal je welke studie bij jou past? Hoe zorg je ervoor dat je een juiste keuze maakt? Allemaal vragen 

waar iedereen van jou leeftijd mee te maken heeft. Maar voor mensen met ASS is een keuze maken 

misschien nog wel een stap moeilijker. Hoe verkrijg je de juiste informatie? Hoe vorm je nu een beeld 

van een studie? Hoe onderzoek je welke studie bij jou als persoon past? Heb je de vaardigheden in 

huis om een studie met succes en naar tevredenheid te kunnen afronden? Met de cursus Kieskeurig 

helpen we je graag op weg. In de eerste twee bijeenkomst ga je kennis maken met de cursus, de 

docent, de medecursisten en maken we een begin om jou interesses en vaardigheden in kaart te 

brengen. 
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Bijeenkomst 1  
Tijdspad 

Om je een idee te geven wat je gedurende deze bijeenkomst gaat doen, wat je nodig hebt en wat wij 

van jou verwachten is hieronder een tabel te vinden met deze informatie.  

Wat gaan we doen? Doel  Benodigdheden Wat verwachten wij 

van jou 

Introductie van de 

cursus door de docent 

 

informatie verkrijgen 

over de cursus 

Het materiaal wordt 

door de docent 

verzorgd 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar 
anderen 
 

Opdracht 1: Mindmap Jezelf voorstellen aan 

de groep 

- Opdracht 1  
- Wit papier 
- Pen/potlood/stift 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Je mag overleggen 
met medecursisten 

- De opdracht invullen 
- Uitleggen van je 

mindmap aan de 
groep 

- Luisteren naar de 
anderen 

- Nabespreken van de 
opdracht 

Opdracht 2: Je 

interesses 

Vaststellen van jouw 

interesses en hobby’s. 

- Opdracht 2 
- Pen/ potlood/stift 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Je mag overleggen 
met medecursisten 

- De opdracht invullen 
- Nabespreken van de 

opdracht 

Afsluiten van de les Afsluiten van de eerste 

bijeenkomst 

Materiaal wordt 

verzorgd door de 

docent 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar 
anderen 
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Opdracht 1: Mindmap 

Je bent begonnen met de cursus Kieskeurig. Je kent waarschijnlijk  niet 

iedereen die meedoet. Door middel van een mindmap kun je inzichtelijk 

maken wie jij bent.  De leraar heeft een voorbeeld van een mindmap 

gegeven. We verwachten dat je de volgende vragen in de mindmap verwerkt: 

 Je naam 

 Je leeftijd 

 In welke klas je zit 

 Welk profiel je doet 

 Waarom je deze cursus doet 

 Wat zijn je interesses? 

 Wat zijn je hobby’s? 

Je kunt dit doormiddel van tekst doen, maar op een beeldende manier mag het ook. Naast 

bovenstaande vragen mag je ook andere belangrijke informatie in je mindmap zetten. De bedoeling 

is dat je je mindmap presenteert aan de groep. Op deze manier heeft iedereen een eerste indruk van 

wie jij bent. 

 

 

 

  

Doel van de 

opdracht: Jezelf 

voorstellen aan de 

groep 
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Opdracht 2: Je interesses   

In de mindmap heb je waarschijnlijk al een aantal interesses en hobby’s 

benoemd. Interesses en hobby’s geven aan wat jij belangrijk vindt als 

persoon. Het vertelt je waar je goed in bent en wat jij leuk vindt om te doen. 

Sommige mensen maken van hun hobby hun beroep. Andere mensen vinden het juist belangrijk om 

dit gescheiden te houden, omdat het een invulling is van hun vrije tijd. Graag willen wij van jou 

weten wat je leuk en interessant vindt om te doen en wat je hobby’s zijn. Het kan jou verder helpen 

bij het kiezen van een vervolgopleiding die bij jou past. 

 

1. Wat zijn jouw hobby’s en/of interesses (Vul onderstaand schema in)? 

   

Mijn hobby’s en interesses 
zijn: 

Ik vind dit leuk omdat: Doe je deze activiteit alleen of 
met anderen: 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

Doel van de 

opdracht: Vaststellen 

van jouw interesses 

en hobby’s.  
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2. Ben jij iemand die zichzelf goed kan vermaken? (vul het balkje in wat voor jou van toepassing is) 

Ja, want:  

 

 

Ik besteed veel tijd aan: 

 

 

Nee, omdat: 

O Ik vaak anderen nodig die mij stimuleren een activiteit te doen 

O Ik weet niet goed wat ik leuk vind 

O Andere reden:_____________________________________________________________ 

 

 

  

3.  Als je een vervolgopleiding kiest vind je het belangrijk dat jou hobby’s en interesses hier mee 

te maken hebben? (vul het balkje in wat voor jou van toepassing is) 

Ja/ nee omdat: 
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Bijeenkomst 2  
Tijdspad 

Wat gaan we doen? Doel  Benodigdheden Wat verwachten wij van 

jou 

Introductie van de 

cursus door de docent 

 

informatie verkrijgen 

over bijeenkomst twee 

Het materiaal wordt 

door de docent 

verzorgd 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden aan 
de docent/assistent 

- Luisteren naar anderen 
 

Opdracht 3: Beschrijf 

je studieresultaten 

Vaststellen van 

studieresultaten en 

eerdere keuzes 

- Opdracht 3 
- Pen/potlood/stift 
- Rapport/ 

Gemiddelde cijfer 
tot dusver 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden aan 
de docent/assistent 

- Je mag overleggen met 
medecursisten 

- Luisteren naar de 
anderen 

- Nabespreken van de 
opdracht 

Opdracht 4: Schat je 

studievaardigheden in 

In kaart brengen welke 

studievaardigheden je 

wel en niet beheerst 

- Opdracht 4 
- Pen/ potlood/stift 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden aan 
de docent/assistent 

- Je mag overleggen met 
medecursisten 

- De opdracht invullen 
- Nabespreken van de 

opdracht 

Huiswerkopdrachten 

A& B bespreken 

Vaststellen of er 

onduidelijkheden of 

vragen over de 

huiswerkopdrachten 

zijn. 

- Opdracht  A & B   
- Pen/ potlood/stift 
- Ga opzoek naar drie 

mensen 
(medeleerling, 
docent, familielid) 
die jij vragen kunt 
stellen 

- Zelf opzoek gaan naar 
drie mensen die jij 
vragen kunt stellen 

- Zelf verantwoordelijk 
voor het maken van 
een planning, zodat je 
huiswerk op tijd af is. 

- Je mag overleggen/ 
hulp vragen met 
medecursisten 

Afsluiten van de les Afsluiten van de 

tweede bijeenkomst 

Materiaal wordt 

verzorgd door de 

docent 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden aan 
de docent/assistent 

- Luisteren naar anderen 
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Opdracht 3: Beschrijf je studieresultaten  

Aan de hand van je studieresultaten kun je vaststellen welke vakken je leuk 

vindt om te doen en waar je goed in bent. Het kan echter ook iets zeggen 

over wat jij niet leuk vindt om te doen. In deze opdracht ga je vaststellen 

welke vakken jij wel en niet leuk vindt om te doen.  

1. Ik zit in (vul in wat voor jou van toepassing is) : 

o HAVO 4 

o HAVO 5 

o VWO 5 

o VWO 6 

 

2. Welk profiel heb je gekozen (vul in wat voor jou van toepassing is)?  

o Natuur & Techniek 

o Natuur & Gezondheid 

o Economie & Maatschappijleer 

o Cultuur & Maatschappijleer 

 

3. Welke keuzevakken heb je gekozen (vul onderstaand schema in)?  

 

 

 

 

 

4. Hoe ben je tot de keuze van jouw profiel- en keuzevakken gekomen? 

 

 

 

 

 

 

  

Doel van de 

opdracht:  

Vaststellen van 

studieresultaten en 

eerdere keuzes. 

 

 



 
15 

Kieskeurig 2014 Cursusboek voor leerlingen 

5. Vul in de onderstaande tabel je profiel- en keuzevakken in (invullen onder het kopje ‘Vak’). Noteer 

vervolgens je laatste( rapport)cijfer en geef zelf aan wat je van het vak vindt.   

Vak Laatste (rapport)cijfer Ik vind dit vak: 

  o Niet leuk 

o Leuk 

o Heel leuk 

 

  o Niet leuk 

o Leuk 

o Heel leuk 

 

  o Niet leuk 

o Leuk 

o Heel leuk 

  o Niet leuk 

o Leuk 

o Heel leuk 

  o Niet leuk 

o Leuk 

o Heel leuk 

  o Niet leuk 

o Leuk 

o Heel leuk 

  o Niet leuk 

o Leuk 

o Heel leuk 

  o Niet leuk 

o Leuk 

o Heel leuk 

 

  o Niet leuk 

o Leuk 

o Heel leuk 

 

  o Niet leuk 

o Leuk 

o Heel leuk 
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Opdracht 4: Schat je studievaardigheden in 

Hieronder zie je een lijst met algemene en studievaardigheden die volgens 
studenten belangrijk zijn om een studie met succes en naar tevredenheid te 
volgen. Geef jezelf een score voor deze vaardigheden en bekijk wat je sterke - 
en minder sterke vaardigheden zijn. G betekent dat je deze vaardigheid goed beheerst en altijd 
toepast. V betekent dat je deze vaardigheid voldoende beheerst en niet altijd toepast. O betekent 
dat je de vaardigheid onvoldoende beheerst en bijna nooit of niet inzet. Vul daarnaast in of de 
studievaardigheid een aandachtspunt is voor je vervolgopleiding. Een aandachtspunt kan 
bijvoorbeeld inhouden dat je de studievaardigheid verder wilt ontwikkelen gedurende je studie. Of 
dat je de vaardigheid goed beheerst en het belangrijke vindt om ook tijdens een vervolgopleiding 
aandacht aan te besteden. Een persoonlijk criterium betekent dat het zó belangrijk is, positief of 
negatief, dat je studiekeuze ervan afhankelijk is.  Bijvoorbeeld wanneer je slecht bent in Engels, is dit 
wel een aandachtpunt, je weet dat veel HBO studie Engelse literatuur voorschrijven. Maar het speelt 
ook een rol bij je studiekeuze. Je wilt een economisch vak kiezen, maar zal vanwege het Engels nooit 
voor de opleiding International Business kiezen.  

 
Algemene studievaardigheden 

 

Score 

G/V/O 

 

Is dit een aandachtspunt 
voor je vervolgstudie? 

Moet je er zelf rekening 
mee houden? 

Is het een criterium voor 
je vervolgstudie? Is het 
heel belangrijk. Moet je 
het als uitgangspunt 
meenemen bij je 
studiekeuze? 

Ik kan een studieplanning maken 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan mij aan mijn eigen planning houden 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik lees de leerstof 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan hoofd- en bijzaken onderscheiden 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan overzicht houden 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan inspelen op onverwachte situaties 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan mij tijdens de studie concentreren 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan mijn studiespullen op orde houden 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan de studiestof opnemen en reproduceren 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan goed Engels lezen  o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Doel van de 

opdracht: In kaart 

brengen welke 

studievaardigheden 

je wel en niet 

beheerst. 
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Algemene studievaardigheden 

 

Score 

G/V/O 

 

Is dit een aandachtspunt 
voor je vervolgstudie? 

 

Is het een criterium voor je 
vervolgstudie 

Praktische vaardigheden 

 

   

Ik kan opruimen 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik neem de ruimte voor ontspanning 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan afspraken maken 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan mijn studie combineren met andere 
activiteiten 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan met geld omgaan 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan omschakelen tussen verschillende 
activiteiten 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Emotionele vaardigheden 

 

   

Ik kan omgaan met mijn eigen emoties 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan mijn gevoelens verwoorden 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan teleurstelling verwerken 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan problemen bespreekbaar maken 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan iets overlaten aan een ander 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan opkomen voor mijzelf 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan kritiek uiten  

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan kritiek ontvangen 

 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 
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Algemene studievaardigheden 

 

Score 

G/V/O 

 

Is dit een aandachtspunt 
voor je vervolgstudie? 

 

Is het een criterium voor je 
vervolgstudie 

In een groep kunnen werken 

 

   

Ik kan afspreken en aanspreken  

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Kunnen bespreken met elkaar hoe en wat er 
wordt gedaan met een opdracht  

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan blijven praten en overleggen, ook als er 
groepsgenoten niets doen of iets anders willen  

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan een ander respecteren en stimuleren  

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan luisteren naar een ander en vragen stellen 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik heb een zekere discipline en 
doorzettingsvermogen om door te gaan: ik kan 
tegen teleurstelling. 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

In de onderwijsinstelling 

 

   

Ik durf iets te presenteren en te vertellen aan de 
hele klas 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan feedback geven en ontvangen 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan zelfstandig informatie opzoeken in 
mediatheek, internet of boeken 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik durf afspraken te maken met studenten, 
docenten en andere betrokkenen 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan om hulp vragen 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan stagelopen bij een instelling 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan op tijd komen 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 
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Algemene studievaardigheden 

 

Score 

G/V/O 

 

Is dit een aandachtspunt 
voor je vervolgstudie? 

 

Is het een criterium voor je 
vervolgstudie 

Ik kan afspraken op tijd afzeggen als het niet door 
kan gaan 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan verslagen maken 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan duidelijk uitleggen  en helder formuleren 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Andere sociale vaardigheden 

 

  

 

 

Ik kan steun geven 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan inspelen op de behoefte van een ander 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan grenzen stellen 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan eigen fouten toegeven 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan hulp of advies vragen 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan vertrouwen opbouwen 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan complimenten geven 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan complimenten ontvangen 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan mijn eigen lichaam verzorgen  o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Ik kan goed voor mijzelf zorgen 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

Eigen aanvullingen op vaardigheden 

 

   

 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

 

 

 o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 
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Huiswerkopdracht A: Mening van belangrijke anderen 

Het vaststellen van je kwaliteiten en aandachtspunten is soms lastig om te 

bedenken en te verwoorden. Hulp van anderen kan dan handig zijn. In deze 

huiswerkopdracht ga je aan belangrijke anderen vragen wat jouw kwaliteiten 

en aandachtspunten zijn. Daarnaast kunnen belangrijke anderen meedenken 

in welke hulpbronnen jij kunt gebruiken om je aandachtspunten verder te 

ontwikkelen, zodat je met succes en tevredenheid een opleiding kunt volgen. Er wordt van je 

verwacht dat je  een medeleerlingen, een leraar en een familielid vraagt om de opdracht in te vullen.  

1. Vraag een medeleerling om onderstaande tabel in te vullen.  

 

Naam cursist: 

Naam medeleerling: 

A. Geef puntsgewijs aan wat de bijzondere kwaliteiten van …………………….., waar is 
…………………….. goed in? 

 
-  
 
- 
 
- 
 
 

B. Geef puntsgewijs de aandachtspunten aan, waar moet …………………….. extra op letten 
als het gaat over ‘leren’ en een opleiding volgen? 

 
- 
 
- 
 
- 
 

C. Geef puntsgewijs aan welke ondersteuning …………………….. volgens jou zou kunnen 
gebruiken om een opleiding met succes en naar tevredenheid te kunnen volgen? 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

 

  

Doel van de 

opdracht: 

Vaststellen van 

kwaliteiten en 

aandachtspunten 

door de mening van 

anderen 
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2. Vraag een leraar om onderstaande tabel in te vullen.  

 

Naam cursist: 

Naam leraar: 

A. Geef puntsgewijs aan wat de bijzondere kwaliteiten van …………………….., waar is 
…………………….. goed in? 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 

B. Geef puntsgewijs de aandachtspunten aan, waar moet …………………….. extra op letten 
als het gaat over ‘leren’ en een opleiding volgen? 

 
- 
 
- 
 
- 
 

C. Geef puntsgewijs aan welke ondersteuning  …………………….. volgens jou zou kunnen 
gebruiken om een opleiding met succes en naar tevredenheid te kunnen volgen? 

 
- 
 
- 
 
- 
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3. Vraag een familielid, ouder of verzorger om onderstaande tabel in te vullen.  

 

Naam cursist: 

Naam familielid, ouder of verzorger: 

A. Geef puntsgewijs aan wat de bijzondere kwaliteiten van …………………….., waar is 
…………………….. goed in? 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 

B. Geef puntsgewijs de aandachtspunten aan, waar moet …………………….. extra op letten 
als het gaat over ‘leren’ en een opleiding volgen? 

 
- 
 
- 
 
- 
 

C. Geef puntsgewijs aan welke ondersteuning …………………….. volgens jou zou kunnen 
gebruiken om een opleiding met succes en naar tevredenheid te kunnen volgen? 

 
- 
 
- 
 
- 
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Huiswerkopdracht B: Terugkoppeling mening van belangrijke anderen 

Je hebt aan anderen, tenminste drie personen in je directe omgeving die jou 

goed kennen, gevraagd om hun mening over jou. Medestudenten, vrienden 

en vriendinnen, familieleden en docenten maken jou ieder op hun eigen 

manier mee, vaak in andere situaties. Over sommige eigenschappen van jou 

zijn ze enthousiast en stimuleren ze je er iets mee te doen. Soms raden ze je 

dingen af. Ook dan is het belangrijk te weten wat de achtergrond van hun twijfels zijn.  

Herken je de opmerkingen van anderen? In hoeverre vind je dat ze gelijk hebben en waarom ben je 

het daar wel of niet mee eens?  

Uiteindelijk bepaal jij of de opmerkingen van anderen belangrijk genoeg zijn en of je 

aandachtspunten meeneemt bij het maken van je studiekeuze. 

 

Beschrijf hieronder de zaken waar je het wel en niet mee eens bent en geef uitleg. 

 Opmerking Wel/ niet mee eens Aandachtspunt bij het 
kiezen van een 
opleiding 

Kwaliteiten  
 
 
 
 

  

Aandachtspunten  
 
 
 
 

  

Ondersteuning  
 
 
 
 

  

  

Doel van de 

opdracht: 

Aandachtspunten 

vaststellen aan de 

hand van de mening 

van belangrijke 

anderen. 
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Bijeenkomst 3  
Tijdspad 

Wat gaan we doen? Doel Benodigdheden Wat verwachten wij 

van jou 

Introductie Informatie verkrijgen 

over bijeenkomst drie 

Het materiaal wordt 

door de docent 

verzorgd 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar  
anderen 

Opdracht 5: beschrijf 
je talenten  

Vaststellen van jouw 
talenten  

- Opdracht 5 
- Pen/potlood/stift 
- Bijlage 1 

Vaardigheden en 
kwaliteiten 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Je mag overleggen 
met medecursisten 

- De opdracht invullen 
- Nabespreken van de 

opdracht 

Opdracht 6: je 
waarden bepalen 

Vaststellen van jouw 
persoonlijke waarden 

- Opdracht 6 
- Pen/potlood/stift 
- Bijlage 2 Waarden 

 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Je mag overleggen 
met medecursisten 

- De opdracht invullen 
- Nabespreken van de 

opdracht 

Opdracht 7: beschrijf 
je aandachtspunten 

Vaststellen van de 
aandachtspunten voor 
het kiezen van een 
vervolgopleiding 

- Opdracht 7 
- Pen/potlood/stift 

 

 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Je mag overleggen 
met medecursisten 

- De opdracht invullen 
- Nabespreken van de 

opdracht 

Afsluiten van de les Afsluiten van de derde 

bijeenkomst 

Materiaal wordt 

verzorgd door de 

docent 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar 
anderen 
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WAT WIL IK EN WAT KAN IK?  

In de vorige bijeenkomst hebben we kennis gemaakt met jou. Dit is een belangrijke eerste stap in het 

kiezen van een vervolgopleiding. In deze fase gaan we kijken wat jij wilt. Dit doe je door vast te 

stellen wat jij belangrijk vindt in een vervolgstudie. Je kijkt naar welke interesses je hebt, over welke 

talenten je beschikt, welke waarden voor jou belangrijk zijn en wat jouw aandachtspunten zijn. We 

noemen dit ook wel persoonlijke criteria. In deze bijeenkomst gaan we opzoek naar jouw 

persoonlijke criteria. Hierbij maak je ook gebruik van ervaringen die jij eerder hebt opgedaan. Je kunt 

hierbij denken aan positieve en negatieve ervaringen. Wat zijn jouw sterke punten en wat zijn jou 

minder sterke punten. Met deze criteria kun jij opzoek naar een vervolgstudie die bij jou past! 
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Opdracht 5: Beschrijf je talenten 

Je hebt allemaal bijzondere talententen, iets waar je trots op kunt zijn. Soms 

is het zo dat het voor jezelf helemaal niet zo bijzonder is: je kunt het gewoon. 

Maar omdat anderen het niet zo goed kunnen valt het wel op. Je krijgt er 

complimenten over, mensen waarderen het in jou. In deze opdracht beschrijf je kort drie situaties die 

je goed afgaan of activiteiten die jij goed kunt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan activiteiten die jij in 

je maatschappelijke stage hebt uitgevoerd, werkzaamheden van je bijbaan of bijvoorbeeld 

buitenschoolse activiteiten die je heb georganiseerd.  

Beschrijf in het kort drie situaties die je goed afgaan of activiteiten die je goed kunt (voor deze 

opdracht kun je gebruik maken van bijlage 1. Hierin zijn voorbeelden vaardigheden en kwaliteiten opgenomen). 

Situatie 1  

Wat heb je gedaan? 

 

 

 

Met wie? 

 

 

Wanneer? 

 

 

Wat was de reactie van anderen? 

 

 

Wat vond je zelf? 

 

 

Wat herken je als bijzondere vaardigheid of 
kwaliteit die jij hierbij hebt ingezet? 

 

 

 

  

Doel van de 

opdracht: 

Vaststellen van jouw 

talenten.  
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Situatie 2  

Wat heb je gedaan?  

 

Met wie? 

 

 

Wanneer? 

 

 

Wat was de reactie van anderen? 

 

 

Wat vond je zelf? 

 

 

Wat herken je als bijzondere vaardigheid of 
kwaliteit die jij hierbij hebt ingezet? 

 

 

 

Situatie 3  

Wat heb je gedaan?  

 

Met wie? 

 

 

Wanneer? 

 

 

Wat was de reactie van anderen? 

 

 

Wat vond je zelf? 

 

 

Wat herken je als bijzondere vaardigheid of 
kwaliteit die jij hierbij hebt ingezet? 
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Opdracht 6: Je waarden bepalen 

Waarden zijn idealen en motieven die jij als persoon wilt nastreven. Het is 

een persoonlijke opvatting wat voor jou wenselijk is in een (vervolg)opleiding. 

Door je waarden op een rij te zetten maak je inzichtelijk wat jij belangrijk 

vindt in het leven. 

Beschrijf hieronder waarden die voor jou belangrijk zijn in het leven en/of voor je studie. 

Geef kort aan waarom deze waarden voor jou belangrijk zijn en wat ze voor jou in het 

onderwijs betekenen (voor deze oefening kun je gebruik maken bijlage 2 waarin een lijst met mogelijke 

waarden is opgenomen).  

Mijn persoonlijke waarden Toelichting:  
1. Leg uit wat deze waarde voor jou in het 

onderwijs betekent. 
2. Waarom vind je dit belangrijk? 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Doel van de 

opdracht: 

Vaststellen van jouw 

persoonlijke 

waarden. 
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Opdracht 7: Beschrijf je aandachtspunten 

We gaan in deze opdracht kijken naar eerdere ervaringen uit jou leven. We 

kijken even terug naar wat voor opdrachten je hebt gemaakt: 

 Je hebt je interesses omschreven, 

 Je hebt je studieresultaten opgezocht en aangegeven wat je van een 

vak vindt, 

 Je hebt kritisch gekeken welke studievaardigheden je beheerst en welke vaardigheden 

aandachtspunten zijn, 

 Je hebt je talenten omschreven, 

 Je hebt belangrijke waarden omschreven 

Deze punten samen geven jou inzicht in wie jij bent, wat jij wilt, waar je goed in bent en wat jij 

belangrijk vindt. We gaan nu in op aandachtspunten die voor jou persoonlijk belangrijk zijn. Het is 

ook belangrijk om te weten wat jij lastig vindt en waar jij tegen aanloopt. Door hierover na te denken 

kun je leerpunten voor jezelf opstellen.  

1. Beschrijf een vervelende ervaring die jij hebt meegemaakt op school. 

Wat gebeurde er? 
 
 

 

Wanneer gebeurde het? 
 
 

 

Wie waren erbij betrokken? 
 
 

 

Wat waren de gevolgen voor jou? 
 
 

 

Wat waren de gevolgen voor anderen? 
 
 

 

Wat zijn de belangrijkste punten die je ervan geleerd hebt? 
 
 

 

Doel van de 

opdracht: 

Vaststellen van de 

aandachtspunten 

voor het kiezen van 

een vervolgopleiding 
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STAP 2 

KIEZEN   
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Stap 2 KIEZEN 
 

OP ONDERZOEK UIT  

Tijdens bijeenkomst  1 en 2 en 3 heb je: 

 Je interesses omschreven, 

 Je studieresultaten opgezocht en aangegeven wat je van een vak vindt, 

 Je kritisch gekeken welke studievaardigheden je beheerst en welke vaardigheden 

aandachtspunten zijn, 

 Je talenten omschreven, 

 Je  belangrijke waarden omschreven 

Deze punten vormen samen jouw persoonlijke criteria. In bijeenkomst 3 tot en met 5 ga je de 

belangrijkste persoonlijk criteria in kaart brengen. Met de criteria ga jij je oriënteren op de 

verschillende studiemogelijkheden die er zijn. Hiervoor ga je gebruik maken van het internet. Door 

middel van oriënteren kom je erachter welke opleiding(en) bij jou en je persoonlijke criteria passen.  

In Nederland is het mogelijk dat voor een studie gelood wordt of dat er sprake is van een decentrale 

selectie. Dit maakt dat jij niet zeker weet of je tot de opleiding wordt toegelaten. Ook kun je er 

tijdens een open dag of meeloop dag achter komen dat jouw eerste keuze toch niet goed bij jou past. 

Om deze redenen ga je tijdens de bijeenkomsten ook opzoek naar andere opties, zodat je een 

alternatief hebt waar je ook voor kunt kiezen.   

Je vindt daar vaak voldoende algemene informatie. In de praktijk blijft het lastig om aan de hand van 

algemene informatie van het internet een goed beeld van een studie te vormen. Internet is één van 

de informatiebronnen. Het advies is dan ook om open dagen en meeloopdagen te bezoeken. Door 

het persoonlijk contact met studenten en docenten van de studie wordt het beeld completer. 

Daarnaast zou je ervoor kunnen kiezen om een gesprek te plannen met een beroepsbeoefenaar om 

een completer beeld te krijgen. Je kunt hiervoor gebruik maken van bijlage 6. 
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Bijeenkomst 4  

Tijdspad 

Wat gaan we 

doen? 

Doel  Benodigdheden Wat verwachten wij 

van jou 

Huiswerk 

bespreken 

 

Vaststellen welke 

conclusies je hebt 

getrokken die 

belangrijk zijn voor 

het kiezen van een 

studie 

- Opdracht A & B  
- Pen/ potlood/stift 

 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar 
anderen 
 

Introductie Informatie 

verkrijgen over 

bijeenkomst vier 

Het materiaal wordt door 
de docent verzorgd 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar 
anderen 
 

Opdracht 8: Je 

persoonlijke 

criteria vaststellen  

Vaststellen van 

jouw persoonlijke 

criteria 

- Opdracht 8 
- Pen/ potlood/stift 
- Bijlage 3 Ideeënlijst 

persoonlijke criteria 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Je mag overleggen 
met 
medecursisten 

- De opdracht 
invullen 

- Nabespreken van 
de opdracht 

Opdracht 9: Met 

z’n allen op 

onderzoek uit 

Gericht leren 

zoeken op het 

internet 

Materiaal wordt door 
docent verzorgd 

 

- Kijken naar de 
demonstratie 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Belangrijke punten 
die je hoort noteren 

Opdracht 10: 

Kiezen van een 

richting of domein 

 

Vaststellen van een 

richting/domein om 

in te zoeken 

- Opdracht 10  
- Pen/ potlood/stift 
- Computer/laptop/ipad 
- Bijlage 4 Richting 

kiezen 
 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Je mag overleggen 
met 
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medecursisten 
- De opdracht 

invullen 
- Nabespreken van 

de opdracht 

Afsluiten van de les Afsluiten van de 
vierde bijeenkomst  

Materiaal wordt verzorgd 
door de docent 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar 
anderen 
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Opdracht 8: Je persoonlijke criteria vaststellen 

Naar aanleiding de verschillende opdrachten van de afgelopen twee 

bijeenkomsten ga jij je persoonlijke criteria vaststellen. Persoonlijke criteria 

zijn uitgangspunten die jij als aankomend student van belang vindt voor het 

kiezen van een vervolgstudie.  

1. Noteer per opdracht jouw persoonlijke criteria. 

Persoonlijke criteria Mijn eigen persoonlijke criteria 
Waar let ik op bij het kiezen van een studie? 

Interesses  
Je kunt gebruik maken van opdracht 1, 2 & huiswerkopdracht A 
 
……………………………………….. 
 
 

 

 
 

Talenten  
Je kunt gebruik maken van opdracht 3 en huiswerkopdracht B  
 
…………………………………….. 
 
 
 

 

Waarden 
Je kunt gebruik maken van opdracht 4 

 
……………………………………. 
 
 

 

 

Aandachtspunten 
Je kunt gebruik maken van opdracht 5 en huiswerkopdracht B 
 
……………………………………. 
 
 
 

 

Mening van belangrijke anderen 
Je kunt gebruik maken van huiswerkopdracht B (en eventueel C & 
D) 
 
……………………………………………….. 
 

 
 

 

 

  

Doel van de 

opdracht: 

Vaststellen van 

persoonlijke criteria. 
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 2. Noteer in de onderstaande tabel persoonlijke criteria die voor jou ook meewegen, maar niet in de 

opdrachten naar voren zijn gekomen. In bijlage 3 hebben we een ideeënlijst opgenomen. 

Persoonlijke criteria Mijn eigen persoonlijke criteria 

Niveau van je vervolgopleiding 
MBO- HBO- WO 

 
 

 

Plek van je vervolgopleiding 
Bijvoorbeeld: geen voorkeur, maximaal 1 uur reistijd, in de 
woonplaats 
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Opdracht 9: Met z’n allen op onderzoek uit 

In opdracht zes heb je persoonlijke criteria opgesteld die voor jou relevant 

zijn in het kiezen van een vervolgstudie. De docent zal nu samen met jou een 

voorbeeld uitwerken hoe je aan de hand van persoonlijke criteria op het 

internet naar een vervolgstudie kunt zoeken. In onderstaande tabel heb je de mogelijkheid om 

aantekening te maken. 

Aantekeningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Doel van de 

opdracht: Gericht 

leren zoeken op het 

internet. 
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Opdracht 10: Kiezen van een richting of domein 

In deze opdracht ga jij je oriënteren op de verschillende mogelijkheden die er 

zijn met behulp van het internet.  

 

1. Kijk aan de hand van onderstaand model hoe jij je het beste kunt oriënteren.  

  

  

Doel van de 

opdracht: 

Vaststellen van een 

richting/domein om 

in te zoeken. 
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2. Je hebt nog geen idee hoe jij je kunt oriënteren. Bekijk onderstaande richtingen. Onder 

iedere richting vallen meerdere beroepen. Streep de richtingen door die jou niet aanspreken. 

In bijlage 4 kun vindt je een beschrijving per richting. 

 

 
Economie en 
Management 

 

 
Recht en bestuur 
 

 
Taal en 
communicatie 

 
Techniek 

 
Onderwijs 

 
Sociaal 
 
 

 
Veiligheid 

 
Gezondheid 

 
Natuur, milieu en 
landbouw 

 
Kunst en cultuur 
 

 

3. Noteer hier de over gebleven richting(en), die jou wel aanspreken. Onderzoek deze 

richting(en) en kijk welke beroepen eronder vallen. Maak gebruik van het internet en je 

persoonlijke criteria. Maak gebruik van bijlage 5 om bij te houden welke sites je hebt 

bezocht. 
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Bijeenkomst 5  
Tijdspad 

Wat gaan we doen? Doel  Benodigdheden Wat verwachten wij van jou 

Introductie Informatie verkrijgen 

over bijeenkomst vijf 

Het materiaal wordt 
door de docent 
verzorgd 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar anderen 
 

Opdracht 11: Op 

onderzoek uit!  

 

 

 

Kiezen van één of 

meerdere 

vervolgstudies 

- Opdracht 11 
- Computer/ laptop/ 

ipad 
- Pen/potlood/stift 
- Bijlage 5 

Oriëntatieblad 

 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden aan de 
docent/assistent  

- Hulp aan medecursisten 
vragen 

- Je hulp aanbieden aan 
medecursisten 

- Luisteren naar anderen 
- De opdracht invullen en 

bijbehorende schema’s 

Huiswerkopdracht C 
voor bespreken 

Voorbereiden van een 
presentatie 

- Opdracht C 
- Optioneel: 

Computer/ laptop/ 
ipad voor het maken 
van een presentatie 

- Optioneel: karton 
voor het maken van 
een 
posterpresentatie 

- Pen/potlood/stift 

 

 

 

- Opdracht C maken voor de 
volgende bijeenkomst 

- PowerPoint, 
posterpresentatie maken 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden aan de 
docent/assistent  

 

 

Afsluiten van de les Afsluiten van de vijfde 
bijeenkomst  

Materiaal wordt 
verzorgd door de 
docent 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar anderen 
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Opdracht 11: Op onderzoek uit!  

In opdracht 8 heb je aangegeven welke beroepen of richtingen jou 

aanspreken. De vorige bijeenkomst heb je, je kunnen oriënteren met gebruik 

van het internet.  

Er zijn nu twee opties: 

Optie 1: Je hebt nog geen passende opleidingen gevonden. Je gaat je verder oriënteren om 

te kijken welke studies bij jouw persoonlijk criteria passen. Maak gebruik van bijlage 

5 om je bevindingen te noteren. Wanneer je deze optie hebt afgerond, maak je de 

opdracht bij optie 2. 

 

Optie 2: Je hebt één of meerder opleidingen gevonden die jou aanspreken. Je kunt de 

verschillende opleidingen met elkaar vergelijken op basis van de door jouw 

opgestelde persoonlijk criteria. Welke opleiding spreekt je het meest aan? Stel vast 

wat jou optionele tweede en derde keuze is. 

 

Vul je persoonlijke 
criteria in: 

Naam school 1: 
 
Naam opleiding:  

Naam school 2: 
 
Naam opleiding: 

Naam school 3:  
 
Naam opleiding: 
 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

  

Doel van de 

opdracht: Kiezen van 

één of meerdere 

vervolgstudies 
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Huiswerkopdracht C: Presentatie voorbereiding van je voorlopige of 

definitieve keuzes 

In de volgende bijeenkomst ga jij je voorlopige of definitieve vervolgkeuze 

aan je medecursisten en de docent presenteren. Hiervoor ga je een presentatie van maximaal 5 

minuten voorbereiden. Kies één van de volgende manier waarop je dit wilt doen: 

 Een PowerPoint presentatie maken 

 Een poster maken 

 Mondeling presenteren 

De volgende onderwerpen moeten in jouw presentatie aan de orde komen: 

 Hoe heet de gekozen opleiding? 

 Welke beroepen kun je met deze opleiding uitoefenen? 

 Reden waarom je voor deze opleiding hebt gekozen. Maak gebruik van je persoonlijke 

criteria! 

 Heb je open dagen bezocht of ga je dit nog doen? 

 Ontbreekt er informatie? Welke stappen ga je zetten om deze informatie te verkrijgen? 

 Wat zijn je alternatieve 2e en 3e keuzen? 

  

Doel van de 

opdracht: 

Voorbereiden van 

een presentatie 
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Bijeenkomst 6 
 

Tijdspad 

Wat gaan we doen? Doel  Benodigdheden Wat verwachten wij van jou 

Introductie Informatie verkrijgen 

over bijeenkomst zes 

Het materiaal wordt 
door de docent 
verzorgd 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar anderen 
 

Opdracht 12: 

Presenteren van je 

voorlopige of 

definitieve keuzes 

Presenteren van de 

keuzes die jij hebt 

gemaakt 

- Zelf gemaakte 
presentatie mee 
naar de les nemen 
 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden aan de 
docent/assistent/presentat
or 

- Luisteren naar anderen 
 
 

Afsluiten van de les Afsluiten van de 
zesde bijeenkomst  

Materiaal wordt 
verzorgd door de 
docent 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar anderen 
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Opdracht 12: Presenteren van je voorlopige of definitieve keuzes 

In deze bijeenkomst ga jij je voorlopige of definitieve keuze aan je 

medecursisten en docent presenteren.  

1. Noteer in het onderstaande vak de feedback en vragen die je hebt 

ontvangen naar aanleiding van je presentatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Doel van de 

opdracht: 

Presenteren van de 

keuzes die jij hebt 

gemaakt. 
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4. MET SUCCES STUDEREN 

Je hebt je georiënteerd op verschillende opleidingen en hebt je keuze al gemaakt of gaat het 

binnenkort doen. 

En dan….  straks in september start je met je studie. Je moet veel organiseren als je gaat studeren. 

Ben je van plan op kamers te gaan wonen? Hoe en wanneer ga je reizen? Welke financiële regelingen 

zijn voor jou van toepassing?  

In feite zijn we aangekomen bij het verkrijgen en behouden van een opleiding. 

Om een opleidingsplek te verkrijgen en te behouden heb je vaak nieuwe vaardigheden nodig en 

andere hulpbronnen. 

Voor je kunt beginnen moet je inschrijven en studiefinanciering aanvragen, maar ook bijvoorbeeld 

een kamer zoeken, een Ov-jaarkaart regelen en boeken bestellen. Eenmaal begonnen houd je het 

alleen maar vol als je er plezier in hebt, als je tevreden bent en als je voldoet aan de eisen die er aan 

je gesteld worden. Iedereen die een vervolgopleiding gaat volgen moet  dus nieuwe vaardigheden 

leren en heeft andere hulpbronnen nodig dan op een middelbare schoolopleiding.  

    

 Ik wil een opleiding volgen met 

 

        Succes     +    tevredenheid 

          

 

 

 

                                                               Welke 

        kwaliteiten 

 Vaardigheden   +   hulpbronnen 

 

    heb ik dan nodig? 
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STAP 3 

VERKRIJGEN  
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Stap 3 VERKRIJGEN  
 

Marianne wil een HBO opleiding Medewerker Marketing en Communicatie volgen in Groningen 

vanuit Assen. Marianne wil thuis blijven wonen en in plaats van op de fiets naar school, moet ze nu 

een langere reis maken en haar OV regelen. Ze moet dus veel regelen en organiseren. 

Eenmaal begonnen aan de nieuwe opleiding krijgt ze te maken met digitale studiehandleidingen en 

wordt er nauwelijks uit boeken gewerkt. Marianne werkt thuis met de vaste computer van haar 

ouders. Ze weet niet of de programma’s voldoen aan de eisen die de opleiding stelt.. 

Marianne vindt het lastig om op mensen. Ze merkt dat het afstappen op nieuwe klasgenoten niet 

haar sterkste kant is.  

Vragen die haar bezighouden zijn: 

 Hoe kom ik aan een Ov-jaarkaart en wat kost dit? 

 Waar vind je informatie over de gebruikte en benodigde software om het aangeboden 
studieprogramma te volgen? 

 Hoe kom ik op een prettige manier in contact met medestudenten? 
 

Bijeenkomst 7 en 8 staan in teken van het verkrijgen en het behouden van een opleiding. De 

bijeenkomsten geven jou een indruk welke zaken er geregeld moeten worden en hoe je met succes 

en tevredenheid kunt studeren. 
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Bijeenkomst 7 
Tijdspad 

Wat gaan we doen? Doel  Benodigdheden Wat verwachten wij 

van jou 

Introductie Informatie verkrijgen 

over bijeenkomst 

zeven 

Het materiaal wordt 
door de docent 
verzorgd 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar 
anderen 
 

Opdracht 13: To do list Vaststellen welke 

stappen jij moet 

ondernemen voor de 

start van je studie 

- Opdracht 13 - Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent  

- Hulp aan 
medecursisten 
vragen 

- Je hulp aanbieden 
aan medecursisten 

- Luisteren naar 
anderen 
De opdracht invullen  
 

Opdracht 14: 
Knelpunten 

Vaststellen van 
mogelijke knelpunten 
die je studievoortgang 
kunnen belemmeren.  

- Opdracht 14 
- Pen/potlood/stift 

 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent  

- Hulp aan 
medecursisten 
vragen 

- Je hulp aanbieden 
aan medecursisten 

- Luisteren naar 
anderen 

- De opdracht invullen  

Afsluiten van de les Afsluiten van de 
zevende bijeenkomst 

Materiaal wordt 
verzorgd door de 
docent 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar 
anderen 
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Opdracht 13: To do list 

Als je gaat studeren moet je veel zaken regelen. Zet op een rij wat je nog 

allemaal moeten regelen en van wie je hulp of ondersteuning krijgt. Het kan 

zijn dat de lijst voor jou niet compleet is. Je kunt deze zaken noteren bij de 

aandachtspunten.  

Studeren Heb ik dit al geregeld? Van wie krijg ik hulp/ 
ondersteuning? 

Aandachtspunten 

Open dagen bezoeken o Ja 
o Nee 
o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Inschrijven bij studie o Ja 
o Nee 
o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Heb ik (extra) 
studiebegeleiding 
geregeld? 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Heeft mijn gekozen 
opleiding een loting en 
doe ik hier aan mee? 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Heeft mijn gekozen 
opleiding een 
decentrale selectie en 
doe ik hier aan mee? 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Heeft mijn gekozen 
opleiding een 
studiekeuzecheck en 
doe ik hier aan mee? 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Boeken aanschaffen o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

  

  

Doel van de 

opdracht: 

Vaststellen welke 

stappen jij moet 

ondernemen voor de 

start van je studie. 
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Studenten activiteiten Heb ik dit geregeld  Van wie krijg ik hulp/ 
ondersteuning? 

Aandachtspunten 

Sporten tijdens mijn 
studie 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Aansluiten bij een 
studentenvereniging 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Aansluiten bij een 
studieverenging 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

Introductieweek van 
de studentstad 
bezoeken 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

 

Reizen Heb ik dit geregeld  Van wie krijg ik hulp/ 
ondersteuning? 

Aandachtspunten 

Heb ik een OV- 
Jaarkaart? 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Moet ik ander eigen 
vervoer regelen (auto/ 
fiets) 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 
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Wonen Heb ik dit geregeld  Van wie krijg ik hulp/ 
ondersteuning? 

Aandachtspunten 

Woonruimte zoeken 
(bijvoorbeeld: kamer in 
studentenhuis, studio, 
anti-kraak, 
woningbouwvereniging) 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Hospiteren 
 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Inschrijven gemeente o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

Adreswijziging 
doorgeven 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

Nieuwe huisarts, 
tandarts en apotheek 
regelen 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 
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Administratief/ 
financieel  

Heb ik dit geregeld  Van wie krijg ik hulp/ 
ondersteuning? 

Aandachtspunten 

Collegegeld betalen  o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Aanvragen 
studiefinanciering  
 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Aanvragen PGB/ 
rugzak 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

Aanvraag voor speciale 
voorzieningen 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

Studentenrekening 
openen 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

Bouw ik een 
studieschuld op? 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

Heb ik een bijbaan? o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 
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Verzekeringen   Heb ik dit geregeld  Van wie krijg ik hulp/ 
ondersteuning? 

Aandachtspunten 

Heb ik een (studenten) 
zorgverzekering  

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Heb ik een WA 
verzekering?  
 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

Heb ik een 
inboedelverzekering? 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

Heb ik een 
reisverzekering? 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

Heb ik een 
autoverzekering? 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

Heb ik recht op 
toeslagen? 
(zorgtoeslag, 
huurtoeslag etc.) 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 
van toepassing 

  

 

Overige punten die 
niet in bovenstaande 
lijstjes staan 

Heb ik dit geregeld  Van wie krijg ik hulp/ 
ondersteuning? 

Aandachtspunten 

 
 
 

o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

 o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet 

van toepassing 

  

 o Ja 

o Nee 

o Is op mij niet  
o van toepassing 
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STAP 4 

BEHOUDEN 
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Stap 4 BEHOUDEN 

 

En dan….  straks in september start je met je studie.  Je wilt met succes en tevredenheid je studie 

afronden. Het succes wordt bepaald door anderen. Docenten, medestudenten, ouders/verzorgers,  

maar ook de dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die je studie financiert,  bepalen of je met succes 

studeert. In de praktijk betekent succesvol studeren dat je voldoende studiepunten haalt in een 

schooljaar.  De tevredenheid bepaal je zelf. Alleen jij kunt zeggen of je het naar je zin hebt en of je de 

studie met plezier volgt.  

Wat heb je nodig om goed te kunnen blijven studeren?  Zowel met succes als tevredenheid. Welke 

vaardigheden en hulpbronnen kun je gebruiken om ervoor te zorgen dat je het gaat halen?  

Het kan zijn dat je, ook nu op de middelbare school al een aantal beperkingen ervaart. Hoe open of 

gesloten ben je over deze beperkingen binnen je nieuwe studie? Het is een heel persoonlijke 

beslissing of en wat je vertelt en aan wie je het vertelt. Belangrijk om nu al bij stil te staan.!  
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Opdracht 14: Knelpunten 

Onderdeel A 

De docent zal het knelpuntenspel met jullie gaan spelen. Vul in onderstaand 

schema de knelpunten in die je via een kwaliteit hebt opgelost. 

 

Knelpunt Kwaliteit Vaardigheid/ hulpbron 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

  

Doel van de 

opdracht: 

Vaststellen van 

mogelijke 

knelpunten die je 

studievoortgang 

kunnen 

belemmeren. 
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Onderdeel B 

Pak opdracht 4 erbij. Kies een studievaardigheid waarop je, jezelf een onvoldoende hebt gescoord. 

Ga doormiddel van brainstormen mogelijke oplossingen bedenken die jou zouden kunnen helpen. 

Probeer minstens vijf mogelijke oplossingen te bedenken. Je kunt hulp inschakelen van andere 

medecursisten. Is je oplossing een vaardigheid (VH), moet je er iets voor leren? Of is je oplossing een 

hulpbron (HB), moet je er iets voor organiseren? Een combinatie van beide is ook mogelijk. 

Knelpunt: 
 
 

Mogelijke oplossingen 
 

Is dit een vaardigheid (VH) of 
een hulpbron (HB) 

Hoe ga je ermee aan de slag? 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

Knelpunt: 
 
 

Mogelijke oplossingen 
 

Is dit een vaardigheid (VH) of 
een hulpbron (HB) 

Hoe ga je ermee aan de slag? 
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Bijeenkomst 8 
Tijdspad 

Wat gaan we doen? Doel  Benodigdheden Wat verwachten wij 

van jou 

Introductie Informatie verkrijgen 

over bijeenkomst 

acht 

Het materiaal wordt 
door de docent 
verzorgd 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar 
anderen 
 

Opdracht 15: vertel ik 

het wel of vertel ik het 

niet? 

Beslissen of je wel of 
niet openheid geeft, 
aan wie, wanneer en 
hoeveel informatie, 
over de beperkingen 
die jij ervaart tijdens 
je studie.  

 

- Opdracht 15 - Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent  

- Hulp aan 
medecursisten 
vragen 

- Je hulp aanbieden 
aan medecursisten 

- Luisteren naar 
anderen 
De opdracht invullen  
 

Evalueren van de 
cursus 

 Materiaal wordt 
verzorgd door de 
docent 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar 
anderen 

Afsluiten van de les Afsluiten van de 
cursus bijeenkomst 

Materiaal wordt 
verzorgd door de 
docent 

- Vragen stellen bij 
onduidelijkheden 
aan de 
docent/assistent 

- Luisteren naar 
anderen 
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Opdracht 15: Vertel ik het wel of vertel ik het niet? 

Het kan zijn dat je, ook nu op de middelbare school, een aantal beperkingen 

ervaart. Hoe open of gesloten ben je over deze beperkingen binnen je nieuwe 

studie? Het is een heel persoonlijke beslissing of en wat je vertelt aan wie je 

het vertelt. Belangrijk om nu al bij stil te staan.  

Een voorbeeld: Gertjan weet van zichzelf dat hij “een chaoot” is. Hij is vaak 

zijn spullen kwijt of vergeten en gebruikt eigenlijk nooit zijn agenda. Gelukkig 

is hij goed bevriend met Naomi en zij is juist altijd een “Pietje Precies”. Ze weet altijd wat het 

huiswerk is, wanneer ze wat af moeten hebben en of er roosterwijzigingen zijn. Maar helaas, Naomi 

gaat een jaar een internationale opleiding volgen en gaat ook daarna niet dezelfde HBO- opleiding 

volgen als Gertjan. Gertjan weet dat hij ‘iemand’ nodig heeft, een studiemaat, die hem op het rechte 

spoort houdt. Hij hoopt van harte dat er een soort “Naomi” bij hem in de lesgroep zit straks. Gertjan 

denkt dat hij het in ieder geval met zijn nieuwe mentor wil bespreken. De meeste medestudenten 

lachen vaak om de chaos die hij creëert, denken dat hij het expres dot, maar het is voor Gertjan vaak 

echt een probleem. 

Deze opdracht bestaat uit drie onderdelen: 

1. lezen van onderstaande tekst 

2. ‘Stille wand’ discussie 

3. Conclusie vaststellen 

 

1. Tekst: Vertel ik het wel of vertel ik het niet 

Beslissen of je wel of niet openheid geeft over persoonlijke beperkingen die je ervaart bij je studie is 

niet gemakkelijk. Openheid geven is een persoonlijke beslissing, je bent zelf de enige die dat kan 

doen. De keuze is voor iedereen verschillend omdat iedereen andere ervaringen heeft en andere 

behoeften. 

Openheid geven kan nodig zijn om toegang te krijgen tot de ondersteuning die de onderwijsinstelling 

biedt aan studenten. Het kan bij openheid ook gaan over de beslissing om het aan andere studenten 

te vertellen, als je vriendschap sluit met iemand of als je met anderen moet samenwerken. Openheid 

geven kent voor- en nadelen: het kan soms leiden tot stigmatiseren, wat ertoe leidt dat mensen je 

anders behandelen. 

 

  

Doel van de 

opdracht: Beslissen 

of je wel of niet 

openheid geeft, aan 

wie, wanneer en 

hoeveel informatie, 

over de beperkingen 

die jij ervaart tijdens 

je studie.  
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Enkele voor- en nadelen op een rij 

Wat kan je motivatie zijn om openheid te geven Wat kan je tegenhouden om openheid te geven  

 

 het verkrijgen van aanpassingen, zoals 
aanpassingen van modules, faciliteiten 
en diensten 

 beter worden begrepen en eerder 
worden geaccepteerd 

 meer emotionele ondersteuning 

 meer interesse, zorg en begeleiding door 
onderwijzend personeel 

 verkrijgen van adequate acties in 
moeilijke situaties door onderwijzend 
personeel 

 verkrijgen van bestaande rechten 

 niet worden gezien als een moeilijke 
student 

 verkrijgen van advies en pleitbezorging 
 

 

 angst dat er niet voldoende steun zal zijn 

 mensen kunnen zich ‘bedreigd’  of 
benadeeld voelen door onwetendheid 
en persoonlijke ervaringen  

 de belasting die je voelt om je beperking 
uit te leggen 

 angst voor discriminatie 

 angst voor afwijzing 

 angst om buitengesloten te worden 
door je medestudenten 

 onbegrip bij anderen over de impact van 
je beperking 

 

 

Je kunt ook besluiten het niet te vertellen omdat: 

- Je vindt dat je beperking geen invloed heeft op jouw studie en je daardoor geen extra 
ondersteuning nodig hebt 

- Je strategieën hebt ontwikkeld waarmee je je beperking kunt hanteren en ‘openheid geven’ heeft 
geen meerwaarde voor je 

- Er al voldoende ondersteuning wordt geboden door de opleiding 
- Er een flexibel onderwijssysteem is waarmee je zelf kunt bepalen welke studieonderdelen je op 

dat moment het beste uitkomen 
 

Probeer voor jezelf een evenwicht te vinden tussen de voor-en nadelen van het geven van openheid. 

Het is daarbij goed om je af te vragen waarom je het wil vertellen, wat je doel is. Het is belangrijk dat 

je je eigen mening vormt en zelf beslist wat het beste voor je is. Geef niet toe aan druk van anderen 

omdat zij het willen; je bent zelf degene die met de positieve en negatieve gevolgen moet leven. 
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Wat wil je vertellen en aan wie? 

Als je openheid wilt geven moet je je telkens afvragen wat je wilt vertellen.  

Je kunt een “vast” verhaal hebben dat je als het ware iedere keer “afdraait”, maar dat verhaal hoeft 

niet altijd adequaat te zijn. Je kunt er voor kiezen om je verhaal per persoon en situatie aanpassen.  

Naast de beslissing of en wat je wilt vertellen is het ook goed je af te vragen aan wie je het wilt 

vertellen. Belangrijk bij de afweging om wel of niet openheid te geven is dat er vertrouwelijk 

omgegaan wordt met je persoonlijke informatie. Het is goed als je met de persoon aan wie je 

openheid geeft bespreekt wat jullie beiden onder openheid verstaan. 

 

Wanneer wil je het vertellen? 

De meeste opleidingen duren een aantal jaren. In die periode kunnen zich verschillende 

veranderingen voordoen. Je komt in nieuwe situaties, ontmoet nieuwe mensen, er zijn 

veranderingen in je persoonlijke situatie, maar ook de werkdruk op school kan toenemen. In elke 

nieuwe situatie, zeker als deze van invloed is op je functioneren, kan je voor de beslissing komen te 

staan of je wel of niet openheid geeft over je beperking. 

Een aantal situaties op een rij: 

 Voordat je een opleiding kiest 
Je keuze voor een bepaalde opleiding kan afhankelijk zijn van de ondersteuning die men biedt aan 

studenten. Om te weten te komen of een opleiding onderwijskundige en persoonlijke ondersteuning 

biedt is het vaak nodig dat je openheid geeft over je beperking. Vroegtijdig om ondersteuning vragen 

kan ervoor zorgen dat je meer ontspannen aan een opleiding begint  en het kan dus een succesvolle 

start van je opleiding betekenen. 

 Bij je aanmelding 
Bij de meeste onderwijsinstellingen kan je op het aanmeldingsformulier aangeven of je een bepaalde 

chronische ziekt of andere beperking hebt die invloed kan hebben op je studieresultaten, en, zo ja, of 

de opleiding daar ook rekening mee moet houden. Als je beide vragen met ja beantwoordt dan 

neemt de decaan contact met je op om samen te bepalen welke ondersteuning of aanpassingen 

noodzakelijk zijn. 
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 Gedurende je opleiding 
Gedurende je opleiding kunnen zich verschillende situatie voordoen waarin openheid geven nodig 

kan zijn. Bijvoorbeeld als je aan een bepaald onderdeel van je studie begint, denk aan een module of 

een nieuwe werkvorm. Ook in onderstaande situaties: 

- voor een bepaald tentamen (schriftelijk of mondeling) 

- een bepaalde onderwijs of didactische methode, bijvoorbeeld rollenspel, samenwerken in een 

subgroep of een hoorcollege 

- als je nieuwe mensen ontmoet bij het begin vaneen nieuw studieonderdeel 

- als je medestudenten ontmoet of als je ermee moet samenwerken 

 Als je stage gaat lopen 
Bij de meeste opleidingen is de stage een vast onderdeel van de studie. Het volgen van een 

stagelopen vraagt andere vaardigheden, kennis en houding dan het volgen van lessen op een 

opleiding. Je vervult meer de rol van werknemer en collega dan die van student. Het kan zijn dat je in 

die nieuwe rol andere aanpassingen en ondersteuning nodig hebt dan op school. 

Er zijn dus vele momenten en situaties gedurende een studie waarop openheid geven op zijn plaats 

kan zijn. Het is en blijft echter je eigen keuze om te bepalen  

 

of je het wilt, 

 

of het, het goede moment is, 

 

de juiste situatie, 

 

de juiste persoon of personen 

en 

hoeveel informatie nodig is of hoeveel je wenst te vertellen. 

 

2. Stille wand discussie  

Er volgt nu een Stille wand discussie. De docent zal uitleggen wat de bedoeling is. Pas na de discussie 

ga je punt drie invullen. 
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3. Wat is op dit moment je conclusie? 

Vul in de onderstaande tabel je conclusies in. 

 

Ben je van plan openheid te geven?   Ja / Nee 

 

Zo ja,  

Wat ben je van plan  
te vertellen? 
 
 

Aan wie? 
 

Wanneer? 
 

Hoe? 
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BIJLAGE 1 Vaardigheden en kwaliteiten 

Voorbeelden van vaardigheden Voorbeelden van kwaliteiten 

Communiceren Aanpassingsvermogen 

Interviewen Analytisch vermogen 

Luisteren Behulpzaamheid 

Onderhandelen Betrouwbaarheid 

Overtuigen Commercieel inzicht 

Presenteren Contactueel ingesteld  

Raad geven Creatief 

Schrijven Coördinatietalent 

Spreken met 1 persoon Doorzettingsvermogen 

Spreken in een groep Enthousiasme 

Mondeling verslag uitbrengen Flexibel 

Schriftelijk verslag uitbrengen Gevoel voor cijfers 

Organiseren Gevoel voor details 

Gegevens verzamelen Gevoel voor humor 

Gegevens op een rij zetten Geduldig 

Prioriteiten stellen Handelsgeest 

Problemen oplossen Initiatiefnemer 

Administratie doen Kostenbewust 

Sturen Kunstzinnig 

Aanvoeren Leergierig 

Aanwijzingen geven Logisch denkend 

Adviseren Loyaal  

Bedenken Leidinggevende capaciteiten 

Opzetten  Mensenkennis 

Leiding nemen Overtuigingskracht 

Delegeren: taken verdelen Organisatietalent 

Anderen motiveren Onderhandelingsbekwaam 

Overzicht houden Ondernemend 

Controleren Planmatig 

Berekenen Praktisch 

Budget opstellen Precies 

(financiële) analyse maken Schrijfvaardig 

Systeem ontwikkelen Spreekvaardig 

Kwaliteit beoordelen Standvastig 

 Technisch  

 Vindingrijk 

 Zakelijk 
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BIJLAGE 2 Waarden   
Sfeer 
 

Structuur Groei Verwantschap 

Zorgzaamheid 
 

Stabiliteit Samenhang Humor 

Gezondheid 
 

Creativiteit Continuïteit Afwisseling 

Opwindendheid 
 

Duidelijkheid Erkenning Respect 

Rust 
 

Loyaliteit Kwaliteit Financiën 

Gezelligheid 
 

Contacten Evenwicht Geloof 

Speelsheid 
 

Diploma Grenzen Warmte 

Nuttig 
 

Lichaamsbeweging Communicatie Heldere afspraken 

Ontspanning 
 

Ontwikkeling Dynamiek Onafhankelijkheid 

Haalbaarheid 
 

Zelfstandigheid Steun Spiritualiteit 

Vrijheid 
 

Veiligheid Onbezorgdheid Zekerheid 

Haalbaarheid 
 

Uitdaging Status Waardering 

Passie 
 

Resultaat Milieu Verantwoordelijkheid 

.... 
 

…. …. …. 

 

  



 
66 

Kieskeurig 2014 Cursusboek voor leerlingen 

BIJLAGE 3 Ideeënlijst persoonlijke criteria  

1. Toelatingscriteria 5. Financiële aspecten 

Toelatingsexamen Lesgeld, collegegeld 

Niveau van de opleiding Examengelden 

Specifieke vaardigheden Kosten boeken 

Benodigde werkervaring Inschrijfgeld 

Studiebegeleiding Aard van betaling 

 Studiefinanciering 

2. Rol als student Andere tegemoetkoming in de kosten 

Deelnameverplichting Werken en leren  

Soort studie (deeltijd; voltijd; BBL; cursus e.d.)  

Activiteiten rond de studie 6. Leeractiviteiten 

 Aantal leeractiviteiten 

3. Omgeving/ Leerplek Verschil in leeractiviteiten 

Aard van de buurt Niveau van het onderwijs 

Afstand tot eigen woning/kamer Huiswerk 

Afstand tot openbaar vervoer Hoe zien de lessen eruit (onderwijsvorm: 
hoorcollege; werkcollege; werkgroep; 
projectgroep e.d.) 

Omvang schoolgebouw Activiteiten naast het onderwijs 

Omvang schoolorganisatie Onderwijsmethode 

Parkeergelegenheid  

Toegankelijkheid van het gebouw 7. Medestudenten- cursisten 

Aantal etages Kantine 

Lift, trappen Aantal studenten totaal 

Soort gebouw Aantal studenten per onderwijsvorm, omvang 
van de klas (hoorcollege, werkcollege, 
werkgroep, projectgroep e.d.) 

Gemeenschappelijke ruimte en individuele 
ruimte (ruimte om je terug te  trekken) 

Leeftijd studenten 

 Geslacht studenten 

4. Docenten Levensbeschouwing 

Aantal docenten waar je mee te maken krijgt Etnische achtergrond(en) 

Niveau opleiding docenten Belangstelling 

Kennis Kennis 

Sociale vaardigheden Sociale vaardigheden 

Waarden  Houding 

Leeftijd Sociaal economische status 

Belangstelling Lotgenoten of juist niet 

Levensbeschouwing  

Geslacht docenten 8. Doel studie, cursus 

Mentor of studieloopbaanbegeleider Maatschappelijke vaardigheden 

Decaan, beschikbaarheid, invloed Positie arbeidsmarkt 

Extra begeleidingsmogelijkheden Diploma, titel, niveau 

 Hobby 
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BIJLAGE 4 Richting kiezen 
Richting Beschrijving 

Economie en management  Ben jij geïnteresseerd in actuele economische vraagstukken en kun 
je goed met cijfers omgaan? Lijkt het je leuk om een bedrijf te 
reorganiseren of een leidinggevende functie in het bedrijfsleven uit 
te oefenen? Dan kun je een studie uit deze studiegroep kiezen. Je 
bent praktisch en ondernemend ingesteld en vakken als wiskunde, 
management en organisatie en economie behoren tot je favoriete 
vakken.  

Recht en bestuur Deze richting is gericht op het openbaar bestuur van nationaal 
(politiek) tot lokaalniveau (gemeenten en waterschappen). Je 
bestudeert het rechtssysteem, de marktsector en de politiek. De 
werkzaamheden zijn met name op bestuurs- en beleidsniveau zoals: 
verkiezingen, referenda, verdeling van restzetels, bevoegdheden 
van burgermeesters, korpschefs en ministers. Om de uiteenlopende 
zaken waar je mee te maken krijgt nauwkeurig op te kunnen lossen, 
is het belangrijk dat je logisch kunt denken en goed kunt analyseren. 

Taal en communicatie Je vindt schrijven en presenteren leuk en bent geïnteresseerd in de 
invloed die de media uitoefenen op de samenleving. Je wilt weten 
hoe bedrijven effectief kunnen communiceren met hun 
consumenten. Ook vind je het leren van een vreemde taal 
interessant. Beroepen waar je aan kunt denken zijn: journalist, tolk 
en vertaler. 

Techniek Je hebt plezier in exacte vakken, je bent creatief, wilt weten hoe 
dingen in elkaar zitten en je houdt van de laatste technische snufjes. 
Je bent nieuwsgierig en je vindt het leuk om problemen op te 
lossen. Verder wil je vooral praktisch bezig zijn en niet alleen maar 
theorie leren. Ook is het belangrijk dat je nauwkeurig en zelfstandig 
kunt werken.  

Onderwijs Je bent zelfstandig, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en 
vindt het leuk om voor een klas te staan. Verder ben je open en 
communicatief ingesteld. Bij de richting onderwijs draait het om 
anderen wat leren.  
Leraar in het basis onderwijs of voortgezet onderwijs. Je kunt leraar 
worden op sportgebied of van een specifiek vak. Naast leraar kun je 
ook mentor of coach worden, of misschien iets in het management 
doen op een school.  

Mens en gedrag  Je voelt je betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en je hebt 
graag contact met mensen. Je wilt alles weten over de mens, het 
gedrag en de werking van de maatschappij. Je bent sociaal vaardig, 
nieuwsgierig en kunt goed luisteren. Op de middelbare school heb 
je bij voorkeur een maatschappijprofiel gedaan, maar dat is zeker 
geen vereiste. Je kunt denken aan richtingen als (ortho)pedagogiek, 
sociologie, psychologie en opleidingen tot hulpverlener.  
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Veiligheid Functies onder veiligheid houden zich bezig met de openbare orde, 
arbeidsomstandigheden en milieu. Hierbij breng je 
veiligheidsproblemen in kaart, stel je passende veiligheidsadviezen 
op en bewaak je zelf de veiligheid. Je houdt daarbij rekening met de 
juridische, financiële, organisatorische en bestuurlijke kant van het 
veiligheidsprobleem. Je werkt tussen verschillende 
veiligheidsdisciplines zoals de politie, gemeente, brandweer en 
beveiligers. 

Gezondheid De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan 
activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van 
de mensen in dat land. Voorbeelden hiervan zijn de beroepen in het 
ziekenhuis, tandarts, sport & bewegen en beroepen die zich bezig 
houden met voeding.   

Natuur , milieu en landbouw Je bent geboeid door plant, dier, mens en aarde. Je hebt interesse 
in exacte vakken, bent nieuwsgierig van aard en je kunt precies 
werken. Je wilt niet alleen maar luisteren en lezen, maar je wilt ook 
in de praktijk aan het werk. 

Kunst en cultuur Onder cultuur wordt verstaan alle dingen die mensen denken, doen 
en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en 
waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en 
wijze van kleden, bouwwerken. Onder kunst wordt in het algemeen 
verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen zoals 
schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotografie, film, interactieve 
media, literatuur, poëzie, theater, muziek, zang, dans, of 
bouwkunde. 
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BIJLAGE 5 Oriëntatieblad 
Bezochte site en/of 
naam 
onderwijsinstelling  

Naam opleiding Voor mij belangrijke 
Informatie 

Datum van de open 
dag 

Lijkt mij dit een leuke 
opleiding? 

Is er sprake van een 
loting of decentrale 
selectie? 

 

 

   o  Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

 

 

   o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

 

 

   o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

    o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

    o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

    o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 

    o Ja 
o Nee 

o Ja 
o Nee 
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BIJLAGE 6 Interview een beroepsbeoefenaar 

Naast de informatie die je op het internet kunt vinden kun je ook in gesprek gaan met een persoon 

die een beroep dat jou interessant lijkt uitoefent. Vraag aan iemand uit je netwerk of zij iemand 

kennen die dat beroep heeft. Bedenk van te voren welke vragen je wilt stellen. Maak bij het 

opstellen van je vragen gebruik van je persoonlijke criteria. Informeer naar wat jij belangrijk vindt. 

Vraag naar de leuke en minder leuke kanten van het beroep. Op deze manier kun je een duidelijk 

beeld krijgen. Je zou daarnaast kunnen vragen om een dag mee te lopen. 

Schrijf hieronder op wie je wanneer wilt gaan benaderen en hoe je dat wilt gaan doen 

Wie ga ik benaderen? 

 

Wanneer? Hoe? 
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Schrijf hieronder de vragen op die je wilt stellen 

Beroepsbeoefenaar 

Naam 

Vragen Antwoord 
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BIJLAGE 7 Belangrijke adressen 
 

www.begeleidleren.nl 

Informatie over studeren met een psychische functiebeperking. Brochures en ervaringsverhalen. 

 

www.handicap-studie.nl 

Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk 

maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Informatie over studeren met een 

functiebeperking, waaronder studeren met autisme.  

 

www.autisme.nl 

Informatiesite van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Dit  is een vereniging voor 

mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd 

zijn. 

 

www.autsider.net 

Is een grote online community met informatie over Autisme en aanverwante stoornissen. Informatie 

over verschillende stoornissen, documentatie en praktische tips. 

 

www.studiekeuze123.nl 

De meest uitgebreide online studiewijzer. Meer dan 2500 erkende opleidingen van alle hogescholen 

en universiteiten. Informatie over studies en open dagen. Beoordeling van opleidingen. 

Studiekeuzetest. 

 

www.carrieretijger.nl 

Informatie over opleidingen, competenties, solliciteren, , persoonlijke ontwikkeling en carrière 

maken. 

 

www.studielink.nl 

Via Studielink schrijf je je in voor een opleiding aan een hogeschool en/of universiteit. Iedere 

opleiding kan aanvullende eisen stellen aan de toelating. Raadpleeg daarom altijd eerst de website 

van de onderwijsinstelling voordat je via Studielink een verzoek tot inschrijving doet. 

 

www.ib-groep.nl 

Informatie over studiefinanciering, inschrijven en regels voor decentrale selectie en loting.   
 
www.kamernet.nl 
Kamer huren of kamer verhuren? Kamers zoeken op Kamernet.nl. Met meer dan 130.000 kamers per 
jaar het grootste kamernetwerk van NL. 

 

http://www.begeleidleren.nl/
http://www.handicap-studie.nl/
http://www.autisme.nl/
http://www.autsider.net/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.carrieretijger.nl/
http://www.studielink.nl/
http://www.ib-groep.nl/
http://www.kamernet.nl/

