
Studie Keuze Advies 

Zit je in 4/5 Havo of 5/6 VWO en wil je na de middelbare school gaan studeren maar heb 

je nog geen idee wat je dan wilt gaan doen? Dan kunnen wij je helpen met een 

zorgvuldig, grondig en stapsgewijs Studie Keuze Advies plan. 

Dat je niet zo goed weet wat je wilt is niet zo wonderlijk. Met een kleine 1500 HBO 

opleidingen en ca. 500 WO opleidingen is de keuze ook wel erg groot. Toch is het 

belangrijk om in één keer een goede keuze te maken. Een verkeerde keuze brengt niet 

alleen onnodige kosten met zich mee,  maar ook teleurstelling en frustratie. In de 

praktijk blijkt dat ruim 1 van de 3 studenten het eerste studiejaar niet afrondt. Een 

goede voorbereiding en een zorgvuldig keuzeproces kunnen dit voorkomen en vergroot 

de kans op succes. 

In 4 stappen leiden wij je door dit proces heen: 

Stap 1: Goed naar jezelf kijken 

 Wat drijft jou? Waar ligt je motivatie? 

 Wat zijn je interesses? Waar ligt je belangstelling? 

 Wat vind je belangrijk? Wat zijn je waardes? 

 Waar ben je goed in? Waar ben je niet zo sterk in?  

 Welk profiel heb je gekozen? 

Dit doen we aan de hand van (digitale) opdrachten die we vervolgens bespreken. 

Stap 2: Op basis van de eerste stap identificeren we studies die voor jou interessant 

kunnen zijn. 

We gebruiken daarbij o.a. de online Keuzegids HBO/WO. 

We kijken dan niet alleen naar de inhoud van de studie maar ook naar randvoorwaarden 

zoals  leer/werkmethodes, contacturen, BSA, sfeer van het opleidingsinstituut, grootte 

etc. Deze aspecten zijn immers ook van belang voor succes.  Daarnaast kijken we vooruit 

naar het soort werk en de werkkansen die je met een opleiding hebt. Past dit bij jou? Via 

deskresearch probeer je zoveel mogelijk te weten komen over verschillende opleidingen. 

Natuurlijk checken we ook de toelatingseisen en -procedures. 

Aan het einde van deze stap stellen we een shortlist op van maximaal 5 potentiele 

studierichtingen. 

Stap 3: Op onderzoek uit. 

We gaan nu de opleidingen van je shortlist verder onderzoeken. Je bezoekt open dagen, 

meeloopdagen, volgt een proefcollege, praat met studenten en eventueel ook met 

mensen die het beroep al uitoefenen. 

Dat doe je niet vrijblijvend. Op basis van stap 1 en 2 hebben we een vragenlijst 

opgesteld van de dingen die voor jou belangrijk zijn. Tijdens de open 

dagen/meeloopdagen ga je op zoek naar de antwoorden op al je vragen en deze 

bespreken we tijdens onze eerstvolgende afspraak. 

 



 

Stap 4: Kiezen 

Op basis van wat je te weten bent gekomen in stap 3 helpen wij je bij het maken van 

een goed onderbouwde keuze voor een studierichting. Afhankelijk van de toelatingseisen 

en –procedures stel je een vervolgplan op.  

 

Stappenplan 

1. Kijk naar jezelf 

 

2. Oriënteer 

 

3. Verdieping & Beleven 

 

4. Kiezen 

 

 

   

 

Werkwijze en kosten: 

Traject: 

 vrijblijvende intake eventueel met ouder(s) 

 4 individuele gesprekken 

 testen en oefeningen 

 thuiswerkopdrachten 

 gebruik keuzegids.org HBO/WO 

Resultaat: Een goed onderbouwde studiekeuze 

Kosten: € 545,- incl. BTW (€ 450,- excl. 21% BTW) 

 


