Aan de slag met je studiekeuze

Werkblad Fase 3: Verdiepen
Jij bent eruit! Tenminste… je weet welke studie je wilt gaat volgen, maar misschien zit je nog wel met een
aantal vragen voordat je de knoop écht kunt doorhakken. Tijd om die te beantwoorden!
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: Vragenlijstje
Welke studie wil je gaan volgen?

Waarom heb je voor deze studie gekozen?

Een studie kun je vaak bij meerdere instellingen volgen. Bijvoorbeeld communicatie kun je studeren bij Inholland,
maar ook bij de Hogeschool Utrecht. Bij welke instellingen kun je jouw studie volgen? Zoek jouw studie op
www.studiekeuze123.nl/studies
•
•
•

Heb jij al een keuze voor een bepaalde instelling gemaakt? En zo ja, waarom hier?
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Opdracht 2: Studie dilemma’s
Ook al ben je er bijna uit, er kunnen toch nog een paar dilemma’s om de hoek komen kijken.
Discussieer met je groepje over onderstaande dilemma’s en omcirkel daarna wat het beste bij jou past.
Op kamers

of

Thuis blijven wonen

Les in grote collegezalen

of

Kleinschalig onderwijs

Praktisch (dingen doen)

of

Theoretisch (dingen onderzoeken/analyseren)

Studeren in een grote stad

of

In een kleine stad

Voldoet de opleiding die jij wilt volgen aan de ‘eisen’ die je hierboven hebt omcirkeld? Zoek jouw opleiding
op www.studiekeuze123.nl en bekijk bijvoorbeeld hoeveel eerstejaars studenten er zijn (dat zegt iets over de
grootte van de opleiding) of de studentenoordelen (wat vinden de huidige studenten van deze studie?). Bekijk
ook eens de stad van jouw keuze om te ontdekken of je je daar thuis zult voelen.

Opdracht 3: Meeloopdag of proefstudeerdag volgen
In het filmpje zag je dat Christina had afgesproken met een student om antwoord te krijgen op haar vragen.
Wat wil jij nog te weten komen over de studie die je wilt gaan volgen?
1
2
3
Tip: geen idee wat je moet vragen? Bekijk dan eens de slimme vragen op www.studiekeuze123.nl/slimme-vragen
Tijdens een meeloopdag of proefstudeerdag kun je antwoord krijgen op jouw vragen.
Zoek op www.studiekeuze123.nl/open-dagen wanneer je kennis kunt maken met de studie van jouw keuze.
Wanneer vindt een proefstudeerdag of meeloopdag van jouw favoriete studie plaats?

naam opleiding:

naam opleiding:

proefstudeerdag:

meeloopdag:

plaats:

plaats:

datum:

datum:

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.

