
Hoe bereid ik me voor op mijn 

vervolgstap na de middelbare school? 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Decaan F. Kerkhof september 2020 



Het keuzeproces : hoe zit dat in elkaar? 

 
 

 
Havo 4/vwo 4 en vwo 5 oriënteren door middel van: 

 
 
 

 
 
 
 

 

Je gaat eens rond kijken op internet wat er allemaal te kiezen valt.  

Welke opleidingen zijn er eigenlijk? 

 
 
 
 

Havo 4/vwo 4 en vwo 5 verkennen door middel van: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Je hebt een paar opleidingen in het vizier en via open dagen en andere 

voorlichtingsmomenten kun je eens gaan verkennen of de studie iets voor jou is. 

- www.studiekeuze123.nl 

- www.startstuderen.nl 

- www.youchooz.nl 

 

- Open dagen bezoeken 

- Voorlichtingsavonden over 

opleidingen 

beroepenavond 

- Websites van 

hogescholen/universiteit 

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.startstuderen.nl/


 

Havo 5/vwo 5 en 6 verdiepen door middel van: 
 
 
 

 
 
 
 

 
Als je wat studies gevonden hebt die je interesseren, dan is het goed om jezelf eens 

te gaan verdiepen.  

Wat houdt die studie nu precies in?  

Hoe is de sfeer op school?  

Welke stof komt aan bod?  

Wat vinden studenten van deze opleiding?  

Je kunt dit allemaal onderzoeken door mee te lopen bij een studie. (meeloopdagen 

of proefstuderen) 

Deze verdieping in je keuzeproces is essentieel en zeer waardevol!  

Het is bewezen dat je door deze activiteit je keuze beter kunt onderbouwen en je meer 
gemotiveerd aan je studie begint. 

 
 
 

Havo 5 /vwo 6 beslissen: 
 
 
 

 
 

 

Je weet wat je wilt en je meldt jezelf aan bij de studie, je regelt de aanmelding via 

www.studielink.nl 

 

 
 
 

 
 

- Meeloopdagen 

- Proefstudeerdagen 

- Meelopen of 

interviewen 

beroepsbeoefenaar 

- Praten met ouders 

- Sparren met 
mentor/decaan 

- Beslissen/keuze maken 

- Studiefinanciering 

- Op kamers of niet 

- Aanmelden voor 1 mei 

of 15 januari  

- Mag maximal 4 studies 

aanmelden 

http://www.studielink.nl/


Als je het bovenstaande zo leest, dan denk je misschien dat kiezen best makkelijk 

gaat. Voor sommige leerlingen klopt dat ook, maar andere lopen toch ergens in 

bovenstaand traject vast. Dat is niet erg, begin dan gewoon opnieuw of roep de hulp 

in van mentor of decaan. Of praat er thuis eens rustig over met je ouders. 
 

 

Interessante sites: 

 

 

www.studiekeuze123.nl   (overzicht selectiestudies, interessetests, open dagen etc.) 

 

www.startstuderen.nl 

 

www.youchooz.nl (gezondheidszorg, sport, welzijn) 

 

www.radboudumc.nl/scholieren (meelopen met opleidingen in de zorg, zoals 

geneeskunde en verpleegkunde 

 

www.tussenjaarkenniscentrum.nl 

 

www.duo.nl 

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.startstuderen.nl/
http://www.youchooz.nl/
http://www.radboudumc.nl/scholieren
http://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
http://www.duo.nl/

