


Workshop
Heb je je studiekeuze (bijna) gemaakt? 

Welkom! 



Waarom deze workshop? 

 Beargumenteren stimuleert om na te denken 
of dit de goede keuze is

 Door te kijken of de studiekeuze passend is bij 
jou



Programma

 Waar sta je nu?
 Mindmap maken 
 Koppeling maken tussen mindmap en 

studiekeuze
 In gesprek met jouw ouder(s)/verzorger(s)
 Evaluatie 



Waar sta je nu?

 Welk cijfer geef je jezelf met betrekking tot je 
studiekeuze? 

 Wat weet je al van jezelf? 
Verwerken in mindmap of Yubu portfolio

 Welke vraag/vragen heb je nog om je 
studiekeuze te kunnen maken? 



Mindmap



In gesprek over:
Kwaliteiten & Eigenschappen

- Waaruit blijkt dat jij eigenschap X bezit? Noem een concreet voorbeeld.
- Hoe heb je kwaliteit X ontdekt?
- Waar kan je kwaliteit X/eigenschap X goed bij gebruiken?
- Noem een situatie waarbij jij jouw kwaliteit hebt ingezet. Wat ging er goed in deze situatie en waar ben je trots op?
- Noem een compliment dat je ooit van iemand hebt gehad. Waarom denk je dat diegene je dat compliment gaf?

Waarden

- Waarom is waarde X belangrijk voor je?
- Welke waarden zijn voor jou belangrijk in een studie?

Interesses

- Wat maakt interesse X zo leuk?
- Wat voor beroepen zouden bij deze interesse passen?
- Wat voor kwaliteiten zou je voor beroep X nodig hebben?

Vrije tijd

- Wat levert vrijetijdsbesteding X voor jou op? 
- Hoe heb je ontdekt dat vrijetijdsbesteding X iets voor jou is?

Profielkeuze

- Wat is de belangrijkste reden voor jouw profielkeuze geweest?
- Welke keuzes heb je afgewogen toen je de profielkeuze moest gaan maken?

Toekomst

- Hoe zou jij jouw leven over 5 jaar beschrijven? En 10 jaar?
- Hoe wil je dit gaan bereiken? Welke stappen moet je hiervoor zetten?
- Waar sta je op dit moment in het studiekeuzeproces op een schaal van 1 tot 10?

• Hoe ben je hier gekomen? 
- Wat zijn uitdagingen van je?

• Waarom is dit een uitdaging voor je?
- Wat heb je nodig om iets te bereiken?
- Welke mensen zouden je hierbij kunnen helpen?



Koppeling tussen mindmap en 
studiekeuze



In gesprek over ‘jou en je opleiding’

Thuisopdracht
We gaan in gesprek over de opleiding: ……………………………

• Welke kwaliteiten bezit jij die je kunt inzetten/nodig hebt bij je 
opleiding? 

• Welke uitdagingen (aandachtspunten) heb je bij deze 
opleidingen? 

• Welke waarden is voor jou belangrijk die ook belangrijk is voor 
deze opleiding? 

• Welke waarden van jou mis je bij deze opleiding?
• Welke interesses van jou komen terug in deze opleiding?
• Welke interesses van jou mis je bij deze opleiding? 
• Welke ervaringen heb jij opgedaan die je meeneemt bij deze 

opleiding? 
• Hoe helpt de opleiding je bij je toekomst (over 5 jaar)?



 Welke vraag/vragen heb je nog om je 
studiekeuze te kunnen maken? 
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