Aan de slag met je studiekeuze

Werkblad Fase 2: Verkennen
Jij weet wat je leuk vindt, waar je goed in bent en welke schoolvakken je interesseren. De hoek waarin je je studie
zoekt, heb je dan ook al gevonden. Maar dan valt er nog steeds genoeg te kiezen. Tijd om de volgende stap te
zetten!
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: Top 3 samenstellen
Maak net als Martijn een top 3 van studies waarin je geïnteresseerd bent. Natuurlijk mag je de studies ook alle
drie even leuk vinden.
Mijn top 3:
1
2
3
Deel jouw top 3 met het groepje waarin je zit. Welke studie zouden je klasgenoten jou aanraden? Hebben zij nog
een andere studie die ze bij jou vinden passen?

Opdracht 2: Matchfinder
Nu je weet wat je wel en niet wil, kun je op www.studiekeuze123.nl/opleidingen aan de slag met de Matchfinder.
Hier kun je bijvoorbeeld aangeven wat je profiel is, welke studierichting je interessant lijkt en in welke
studentenstad je wel zou willen studeren. De Matchfinder laat vervolgens zien wat bij jouw wensen aansluit.
Welke voor jou interessante opleidingen kwamen er uit de Matchfinder?

Blijft je top 3 nog steeds hetzelfde? Waarom wel/niet?

Tip: de studies die je interessant vindt, kun je opslaan op www.studiekeuze123.nl!
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Opdracht 3: Open dagen bezoeken
Om een goed beeld te krijgen van de studies die je ziet zitten, is het slim om de open dagen te bezoeken.
In de open dagen kalender op www.studiekeuze123.nl/open-dagen kun je van alle opleidingen zien wanneer
de open dagen zijn.
Wanneer zijn de open dagen van jouw top 3?

naam opleiding:

naam opleiding:

naam opleiding:

hogeschool/universiteit:

hogeschool/universiteit:

hogeschool/universiteit:

plaats:

plaats:

plaats:

datum:

datum:

datum:

Welke vragen wil je daar stellen?
•

•

•

Tip: geen idee wat je moet vragen? Bekijk dan eens de slimme vragen op www.studiekeuze123.nl/slimme-vragen

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.

