STUDIE
KIEZEN
STAP 1: WIL IK KIEZEN?

Persoonlijkheidskenmerken:
ΟΟ
Noteer je drie sterkste en je drie zwaktste karaktereigenschappen.
ΟΟ
Vraag ook je ouders / vrienden / … om dit te doen en bespreek
gelijkenissen/verschillen.
Studiemethode:
ΟΟ
Vul de I-Study (www.onderwijskiezer.be/istudy) in.
ΟΟ
Noteer hoe je te werk gaat bij het studeren voor een theoretisch/
praktisch examen.

ΟΟ

Besef dat je een keuze moet maken!
Ben je bereid om tijd te investeren?
Motiveer jezelf om een goede keuze te maken.

•
•

ΟΟ

Tips:
Ga eens naar een infodag om je interesse aan te wakkeren.
Praat met leeftijdsgenoten die bezig zijn met hun studiekeuze.

ΟΟ
ΟΟ

STAP 2: KEN JEZELF!
Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk?
•
•
•
•
•
→→

Interesses: Wat vind ik leuk, interessant?
Vaardigheden: Wat kan ik (niet) goed?
Normen en waarden: Wat vind ik belangrijk in het leven?
Persoonlijkheidskenmerken: Wat zijn mijn belangrijke
karaktereigenschappen?
Studiemethode: Hoe studeer ik?
Het is erg belangrijk om een realistisch beeld van jezelf te hebben! Zowel
je sterke als je minder sterke punten moet je in kaart brengen.

Tips:
ΟΟ

ΟΟ
ΟΟ

Interesses:
ΟΟ
Vul de I-Prefer-test (www.onderwijskiezer.be/iprefer) in.
ΟΟ
Vul de ICARES-test (www.icares.nl) in.
ΟΟ
Maak een lijstje met dingen die je wel/niet interesseren.
Vaardigheden:
ΟΟ
Maak een lijstje met dingen die je wel/niet goed kan.
ΟΟ
Vergelijk dit lijstje met dat van je interesses.
Normen en waarden: Denk eens na over je toekomst. Wat wil je
bereiken binnen 5/10/15 jaar?

STAP 3: VERKEN HET AANBOD!
Hoe ziet het hoger onderwijs eruit?
•
•
•

Ken je de structuur van het HO?
Welke opleidingen/beroepen bestaan er?
Welke onderwijsinstellingen bestaan er?

Tips:
ΟΟ

ΟΟ
ΟΟ
ΟΟ

www.onderwijskiezer.be:
ΟΟ
Verken de structuur van het
hoger onderwijs.
ΟΟ
Scroll eens door de
opleidingen.
Ga naar de SID-in-beurs.
Ga naar opendeur- en
openlesdagen.
Ga een gesprek aan met iemand
die de opleiding volgt of een job
uitoefent in de sector.

STUDIE
KIEZEN
STAP 4: VERKEN ENKELE OPLEIDINGEN MEER IN DE DIEPTE!
Wat houden je voorkeursopleidingen precies in?
Waar wordt de opleiding aangeboden?
Hoe ziet het opleidingsprogramma er uit?
Zijn er stages? Hoeveel en wanneer?
Hoe vaak heb je examens per jaar?
Wat zijn de mogelijkheden om verder te studeren?
Welke beroepen kan ik uitoefenen als ik het diploma behaal?
...
Beperk je tot maximum 5 opleidingen bij het verzamelen van diepgaande
informatie.

•
•
•
•
•
•
•
→→

Tips:
ΟΟ
ΟΟ
ΟΟ

Probeer elke vraag te beantwoorden voor elk van de opleidingen, zodat
je ze goed kan vergelijken nadien.
Het keuzerooster kan je helpen om verschillende opleidingen te
vergelijken. Je vindt het keuzerooster op www.onderwijskiezer.be
Zoek vacatures om een idee te krijgen van de job mogelijkheden.

STAP 5: BEREID JE VOOR OP JE KEUZE!
Heb ik voldoende informatie om te kiezen?
•
•

Tussen welke opleidingen twijfel je nog?
Past de opleiding bij jou?

“BEGELEIDING
NODIG?”

Surf naar
www.pxl.be/
studentpoints

Tips:
ΟΟ
ΟΟ

Maak een lijstje van voor- en nadelen per opleidingen.
Maak een koppeling tussen de overgebleven opleidingen en je eigen
interesses, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken. Kijk welke
opleiding de beste match vormt.
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