
van de leerlingen weet na de Studiekeuzedag beter 
wat er allemaal komt kijken bij studeren

 van de leerlingen raadt de Studiekeuzedag aan 
andere leerlingen aan 

DE START VAN EEN ACTIEF STUDIEKEUZEPROCES
Tijdens een Studiekeuzedag bieden wij uw leerlingen onafhankelijke studievoorlichting. Sommige leerlingen weten al in 
de brugklas wat ze willen studeren, maar veel leerlingen hebben tegen het einde van hun middelbare schoolcarrière nog 
geen idee. Verkeerde verwachtingen van een opleiding zijn echter de hoofdreden voor uitval en wisselen van studie in het 
eerste jaar. Onafhankelijke, objectieve en duidelijke informatie over het grote aantal studies helpt leerlingen de juiste keuze 
te maken. 

De Studiekeuzedag is een volledig verzorgd evenement dat 

leerlingen een vliegende start biedt in een actief studiekeuze-

proces. 

Tijdens de Studiekeuzedag volgen leerlingen workshops, 

gegeven door getrainde studenten die vertellen over hun 

studie(richting) en studeren. Op basis van de TalentenTest 

en opdrachten uit de Leerlingbundel krijgt iedere leerling een 

persoonlijk programma voor de dag, de dag wordt afgesloten 

met een eigen actieplan. 

 Vertrouwen in het studiekeuzeproces

      Ouderbetrokkenheid bij studiekeuzeproces      

 Persoonlijk actieplan voor langdurig effect

     Volledige organisatie wordt uit handen genomen

  

Aan het einde van de dag ontvangt de school een uitgebreid 

rapport met de resultaten van de Studiekeuzedag. 

Iedere leerling bevindt zich in een andere fase 

van het keuzeproces. Op basis van deze 

fase wordt de indeling van de dag 

bepaald. Zo krijgt iedere leerling een 

persoonlijk en activerend dagprogramma. 

Fases in keuzeproces: 

Oriënteren: de leerling heeft nog geen idee welke studierichting 

of opleiding past 

Verkennen: de leerling weet welke studierichting, maar nog 

niet welke opleiding

Verdiepen: de leerling heeft een opleiding in gedachte, maar 

weet het nog niet zeker

Knoop doorhakken: de leerling weet welke opleiding, maar 

nog niet welke locatie

(Online) Studiekeuzedag 

87%

81%

RESULTAAT 

ACTIVEREND PROGRAMMA 

“Leerlingen staan ‘aan’ sinds de 

SKD, en de verlofaanvragen voor 

meeloopdagen van H4 zi jn 

zichtbaar gestegen”. 

-  Frank den Oudsten, afdelingscoördinator havo 4 en 5, 

 Minkema College in Woerden

Bekijk het volledige dagprogramma 

79% 
van de leerlingen 

is een fase verder in 
keuzeproces is 

gekomen
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DAGPROGRAMMA OP MAAT

VOORAFGAAND AAN DE STUDIEKEUZEDAG 

• TalentenTest

 Met een intake en TalentenTest wordt bekeken in welke   

 fase van het keuzeproces de leerling zich bevindt, zo   

 wordt er een programma op maat samengesteld. 

• Activerende start: tijdens de mentorles

•  Kick-off: iedere leerling krijgt een introductie en volgt de   

 workshop ‘studeren in de praktijk’

• Workshops: 

 Studierichtingen wo 

 Studierichtingen hbo 

 Ontdek je kwaliteiten en motieven 

 Tussenjaar

 Studeren in de praktijk

	 Reflectie

•  Afsluiting: tijdens de mentorles

Persoonlijk studiekeuze-actieplan 

Als	afsluiting	van	de	Studiekeuzedag	reflecteren	de	

leerlingen op de opbrengst van de dag. Iedere leerling 

maakt een persoonlijk studiekeuze-actieplan. Met dit 

actieplan gaat de leerling verder aan de slag met ouder, 

mentor en decaan. 

APP: DE COMPLETE STUDIEKEUZEDAG WORDT 

ONDERSTEUND MET EEN EIGEN APP

•  TalentenTest maken

•  Persoonlijk rooster

•  Persoonlijk actieplan 

•  Evaluatie 

Leerlingen kunnen in de app de 

onafhankelijke en objectieve informatie 

van Keuzegids vinden en vergelijken op 

opleiding, sector en instellingsniveau.

MENTORLESSEN

Activerende start
Wij bieden een geheel verzorgd programma voor de mentorles, 

inclusief Leerlingbundel. De leerlingen ontdekken in welke fase 

van het studiekeuzeproces zij zitten en leren meer over de 

praktische kant van het studeren. Ook downloaden zij de 

KeuzeApp, waarin zij hun keuze voor de workshops doorgeven. 

Afsluiting 
In de eerstvolgende mentorles sluiten leerlingen de Studiekeuze-

dag af. Ook hiervoor bieden wij een volledig verzorgd 

program ma, waarin de leerlingen aan de slag gaan met 

hun persoonlijk actieplan. Ook vullen zij een korte enquête 

in over hun ervaring. Hierin geven zij onder meer aan of de 

dag hen verder geholpen heeft in hun studiekeuzeproces. 

Deze enquêteresultaten verwerken wij in een rapportage 

voor uw school.

TalentenTest

De TalentenTest is een gecombineerde persoonlijkheids-, 

interesse- en motivatietest waarmee de leerling zichzelf 

beter leert kennen. De test is voorzien van 360 graden 

feedback, niet alleen de leerling, maar ook een ouder/

verzorger en een vriend(in) vullen de test in. Zo krijgt de leerling 

een compleet beeld van zichzelf, wat waardevolle input is 

voor het keuzeproces. De TalentenTest is optioneel bij de 

Studiekeuzedag. 



ONTDEK JE KWALITEITEN EN MOTIEVEN 
In deze workshop gaat de leerling op zoek naar zijn/haar sterke 

punten, motivaties, drijfveren en interesses.

STUDEREN IN DE PRAKTIJK
Alles over de overgang van de middelbare school naar het 

hogere onderwijs. Leuke weetjes en feitjes over het studeren en 

antwoorden	op	vragen	als	‘Hoe	hou	je	als	student	je	financiën	op	

orde?’

TUSSENJAAR
Wat zijn de voor- en nadelen van een tussenjaar?

OVERZICHT WORKSHOPS

STUDIERICHTINGEN WO (MET EEN GREEP UIT DE MOGELIJKE OPLEIDINGEN)

Cultuur & kunst
•  Archeologie
• 	Filosofie
•  Geschiedenis & international studies

•  Kunst & cultuurstudies
•  Kunstgeschiedenis
•  Theologie & religiewetenschappen

Economie & bedrijf
•  Bedrijfskunde
•  Econometrie
•  Economie

•  Fiscale economie
•  International business

Exact & informatica

•   Informatica
•   Informatiekunde
•   Kunstmatige intelligentie
•   Life science

•  Natuur- & sterrenkunde
•  Scheikunde & scheikundige technologie
•  Wiskunde

Gedrag & maatschappij
•   Culturele antropologie
•   Psychologie
•   Sociologie & sociale studies

Gezondheid
•  Biomedische wetenschappen
•  Diergeneeskunde & dierwetenschappen
•  Farmacie

•   Geneeskunde
•   Gezondheidswetenschappen
•   Tandheelkunde

Leven & Omgeving
•  Aardwetenschappen & milieukunde
•  Biologie
•  Sociale	geografie	&	planologie

Onderwijs & opvoeding
•  Onderwijswetenschappen
•  Pedagogische wetenschappen

Ontwerp en constructie
•  Bouwkunde & civiele techniek
•  Constructiestudies

•  Electrical engineering
•  Industrieel ontwerpen

Recht & Bestuur
•  Bestuur & organisatie
•  Criminologie
•  Internationaal & Europees recht

•	 	Notarieel	&	fiscaal	recht
•  Politicologie
•  Rechtsgeleerdheid

Taal & Communicatie

•   Communicatie
•  Engelse taal & cultuur
•  Griekse & Latijnse taal & cultuur
•  Nederlandse taal & cultuur

•  Niet-westerse talen & culturen
•  Overige westerse talen & culturen
•  Taalwetenschap

8.0
Leerlingen geven de voorlichters 

gemiddeld een 8



Onderwijs & Opvoeding
•  Leraar basisonderwijs (pabo)
•  Leraar talen
•  Leraar maatschappijvakken

•   Leraar exact
•   Sport
•   Pedagogiek

Taal & Communicatie
•  Communicatie en media
•  Journalistiek
•  Vertalen

Cultuur & Kunst
•  Kunstacademie
•  Muziek
•  Theater & dans

Recht & Bestuur •   Rechten
•   Sociaal-juridische dienstverlening

•   Integrale Veiligheidskunde
•   Bestuurskunde

Economie & Markt 

•    Finance & Control
•    Accountancy
•    Finance, tax & Advice
•				Commerciële	economie
•    International business
•    Ondernemerschap & retail management

•    Bedrijfskunde
•    Technische bedrijfskunde
•    Facility management
•    Hotelonderwijs & Toerisme
•    Vastgoed & makelaardij

Gedrag & Maatschappij •   Social work
•   Vaktherapie

•   Toegepaste psychologie
•    HRM

Gezondheid
•    Verpleeg- & verloskunde
•    Fysiotherapie & ergotherapie
•    Medisch-technisch

•   Logopedie
•   Mondzorgkunde

Leven & Omgeving
•    Biologie & medisch labonderzoek
•    Voeding
•    Milieu & natuur

•   Landbouw
•   Ruimtelijke ontwikkeling

Exact & Informatica
•   ICT
•   Toegepaste wiskunde
•   Chemie & chemische technologie

Ontwerp & constructie 

•   Elektrotechniek 
•   Werktuigbouwkunde 
•   Voertuigentechniek 
•   Bouwkunde & built environment 

•   Civiele techniek 
•   Logistiek, verkeer & zeevaart 
•   Ontwerpen 

STUDIERICHTINGEN HBO (MET EEN GREEP UIT DE MOGELIJKE OPLEIDINGEN)

INTERESSE? 
Ook een (online) Studiekeuzedag voor uw leerlingen of meer informatie? 

Neem contact op via 070 206 0102 of mail naar naar studiekeuzedag@yubu-dedecaan.net. 

070 206 0102  |  studiekeuzedag@yubu-dedecaan.net  |  Yubu.nl/studiekeuzedag
Kennispartner:


