Aan de slag met je studiekeuze

Werkblad Fase 1: Oriënteren
Dat je tussen nu en een aantal jaar gaat studeren, staat vast. Maar wat? Dat is nog een groot vraagteken.
Gelukkig heb je hobby’s, kwaliteiten, een profiel, schoolvakken en klasgenoten. Die helpen je in deze opdracht
een stap verder.
Oriëntatiemeter
Om te kijken waar jij op dit moment staat in het studiekeuzeproces kun je de Oriëntatiemeter doen.
Deze online test laat zien in welke fase je zit en geeft je tips voor vervolgstappen die je nog kunt nemen.
Je vindt de test op www.studiekeuze123.nl/orientatiemeter
Mocht uit de Oriëntatiemeter blijken dat je in een andere fase zit dan dit werkblad, vraag dan je decaan of mentor
om het juiste werkblad behorende bij die fase.
Opdracht 1: Interesses verzamelen
Wat vind je leuk en waar ben je goed in? Maak net als Jonas een woordweb. Schrijf op wat je hobby’s en
interesses zijn, maar ook wat je profiel is en in welke schoolvakken je uitblinkt.

Vul hier je naam in:

Aan de slag met je studiekeuze

Opdracht 2: Uitwisselen
Presenteer je woordweb aan het groepje waarin je zit en kijk wat je groepsleden hebben opgeschreven.
Wissel je woordweb met elkaar uit. Iedereen mag bij elkaar één extra kwaliteit toevoegen.
Welke kwaliteiten heb je erbij gekregen?

Waarom heb je deze gekregen, denk je?

Ben je het daarmee eens? Waarom wel/niet?

Opdracht 3: Van profiel naar studie
Om een eerste beeld te krijgen van jouw mogelijkheden ga je nu aan de slag met de tool Van profiel naar studie.
Deze tool vind je op www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie.
Welk profiel heb je nu? Omcirkel jouw profiel.

Profiel N&T

-

Profiel N&G

-

Profiel E&M

-

Profiel C&M

Welke aanvullende vakken volg je daarbij?

In de tool kun je kiezen uit 11 studierichtingen (bijv. Aarde en Milieu). Welke 3 richtingen lijken jou het meest interessant?
1
2
3
Bekijk nu per gekozen richting welke studies aansluiten bij jouw profiel.
Welke studies binnen deze studierichtingen spreken jou het meest aan?
1
2
3
4
5
Welke van bovenstaande studies wil je nog verder onderzoeken?

Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking
met studenten en de hogescholen en universiteiten. Studiekeuze123.nl biedt
objectieve informatie over alle opleidingen om jou stap voor stap te helpen met
het kiezen van de studie die het beste bij jou past.
Veel succes met je studiekeuze.

