
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hand-out van profiel tot studiekeuze 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Beste leerling, 
 
“Wat ga je doen als je jouw diploma behaald hebt?”  
Die vraag zal je vast al eens gesteld zijn, of je nu in de voorexamenklas of in de 
examenklas zit. 
 
Daarmee leg je de basis voor later: voor je werk, je carrière, je inkomen. Met je 
havodiploma kan je kiezen uit meer dan 1000 bacheloropleidingen in voltijd, 
vwo’ers met een diploma hebben ’t met 1400 mogelijke opleidingen nog 
moeilijker. Zo’n keuze maak je niet 1-2-3, die moet weloverwogen zijn. Veel 
mensen (ouders, medeleerlingen, mentoren en decanen) kunnen je daarbij 
helpen, maar de uiteindelijke keuze moet jezelf maken, met je hoofd én je hart. 
 
Veel leerlingen weten vaak niet waar ze moeten beginnen en hebben daarom 
behoefte aan een beginpunt. Een beginpunt van jouw studiekeuzeproces.  
Waar je staat in jouw studiekeuzeproces is voor iedereen anders. Daarom is het 
belangrijk om te bepalen waar je nu staat in dit proces. Wij gaan ervan uit dat jij, 
als leerling in de bovenbouw, op dit moment bij stap 2 bevindt. Als het goed is 
heb je al nagedacht over wat je kan en wat je wil in Y3. Mocht dit niet zo zijn dan 
kan je teruggaan naar stap 1. Mocht je nog niet zo goed weten hoe ver jij al bent 
in het studiekeuzeproces doe dan de Oriëntatiemeter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vier stappen in het studiekeuzeproces 

 
In deze hand-out willen wij je in een aantal stappen handvatten geven die het 
maken van een studiekeuze makkelijker moeten maken. Het studiekeuzeproces 
is in vier stappen te onderscheiden. In de hand-out vind je bij elke stap handige 
tools die jou verder helpen.  
 
Verder wordt gedurende het jaar een aantal activiteiten georganiseerd zoals de 
beroepenmarkt op L&B, het 4-strax evenement op de HVA, de studiekeuze dag 
tijdens de werkweek en een aantal workshops die je meer inzicht geeft over 
zaken die een belangrijke rol spelen bij het studiekeuzeproces. Hierbij kan je 

1. Ontdek
Begin bij jezelf

2. Orienteer en 
verken 

Ontdek je 
mogelijkheden en 
maak een selectie 
van studies die jij 
met elkaar wilt 

vergelijken. 

3. Vergelijk
en verdiep

Bezoek open 
dagen, vergelijk 
opleidingen en 

maak je selectie 
kleiner

4. Kies en beslis
Kies jouw opleiding 
en informeer jezelf 
over de praktische 

zaken 



 
 
denken aan de aanmeldingsprocedure, een tussenjaar, studiekosten etc. 
Hierover zal je gedurende het jaar meer te horen krijgen. 
 
Tot slot willen we kwijt dat wij als decanen klaar voor jou staan als je vragen hebt 
of meer wilt weten over bijvoorbeeld een profiel, een studie, een tussenjaar of 
iedere andere willekeurige vraag. Schroom niet en spreek ons aan of stuur een 
mail voor een afspraak. Ons e-mailadres is: lb.decanen@atscholen.nl.  
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Stap 1: Ontdek begin bij jezelf 
 
Year 3 staat in het teken van het kiezen van een Profiel (Havo) of een Stroom 
voor MYP 4 (vwo). Voor de havo kun je kiezen uit vier profielen. Als je naar MYP 
4 gaat kun je kiezen tussen 2 stromen: de Maatschappijstroom, de voorloper 
voor de profielen C&M en E&M, en de Natuurstroom waarbij je doorstroomt 
naar de profielen N&G en N&T. 
 
Een goede voorbereiding waarin je nadenkt over jezelf is belangrijk, maar denk 
ook alvast na over de richting die je na de middelbare school op wil. Dit jaar gaan 
we je helpen bij het maken van een keuze die bij je past. Voordat je kiest is het 
belangrijk dat je je in jezelf verdiept. De volgende vragen gaan daarbij aan bod 
komen. 
 
Waar moet je aan denken bij het maken van een keuze? 

 Wat vind ik leuk, wat zijn mijn interesses? (Wat doe je bijvoorbeeld in je 
vrije tijd?) 

 Wat zijn mijn talenten? (Wat heb je bijvoorbeeld gedaan waar je trots op 
bent?) 

 Wat voor type ben ik? (Welke kenmerken heb je: behulpzaam, praktisch, 
stressbestendig…) 

 Wat voor vakken vind ik interessant? 

Je kunt alvast een beetje op ontdekking uitgaan met het maken van een van de 
interessetesten.  
 
Voor leerlingen in MYP-4: Als je nu al meer wilt weten over de vier profielen en 
wil je weten hoe deze in elkaar zitten gaan dan naar profielen. 
 
Met het kiezen van je profiel, kies je ook al de richting voor na je middelbare 
school. Je kunt namelijk niet met elk profiel elke studie volgen. Weet je al wat je 
ongeveer wil gaan studeren? Dan is het belangrijk om dit mee te nemen in je 
profielkeuze. Op Studiekeuze123.nl zie je gemakkelijk welk profiel toegang geeft 
tot welke studie. Gebruik hier de tool Van profiel naar studie voor. 

 

 

 



 
 
Stap 2: oriënteer en verken 

   1 Studiekeuze123.nl 

Ontdek je mogelijkheden en maak een selectie van studies die je met elkaar wilt 
vergelijken. De volgende onderdelen op deze website helpen je hierbij: 

 Bekijk een overzicht van alle studies per profiel met de tool Van profiel 
naar studie 

 Wil je starten met een bacheloropleiding, een masteropleiding of een 
associate degree of heb je andere plannen? Lees meer over je 
mogelijkheden. 

 Vind je het prettig dat je ouders meedenken? Ook voor jouw ouders 
hebben we informatie. 

 Ontdek in welke steden je allemaal kunt studeren op de stedenpagina 

Meld je aan voor je gratis persoonlijke digitale omgeving en ga 
stapsgewijs jouw studiekeuzeproces door via MijnStudiekeuze. 

 

    2  https://www.studiekeuzelab.nl/ 

Op studiekeuzelab kan je net als bij studiekeuze123 aangeven hoe ver je bent in 
jouw keuzeproces. Op basis van jouw status geeft de sites je allemaal tips en 
adviezen om verder te komen in jouw keuzeproces. 

 

   3 Icares.com https://icares.com/ 

Portalsite naar 60.000 opleidingen in 118 landen met gratis studiekeuzetest. 

   4  Keuzegids.nl 

In de kamer van het decanaat hebben wij een aantal exemplaren van de 
keuzegids voor jou ter beschikking om te raadplegen. In de keuzegids staan de 
belangrijkste informatie over alle opleidingen in Nederland in.  

https://www.studiekeuzelab.nl/
https://icares.com/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: www.wur.nl/ouders  
 

Stap 3: Vergelijk 

Bezoek open dagen, vergelijk opleidingen en maak je selectie kleiner. Maak een 
top 5 van opleidingen waar jij je verder in verdiept. 

 
De volgende onderdelen op de website helpen je hierbij: 

 Bepaal welke open dagen jij bezoekt met de open dagen kalender.  
 Bereid je voor op de open dag met de lijst met slimme vragen. 
 Vergelijk opleidingen en instellingen in de opleidingenvergelijker. 

Selecteer opleidingen waar jouw interesse naar uitgaat en klik op 
'vergelijk'. Tip: je kunt ervoor kiezen om alleen de verschillen tussen 
opleidingen te tonen. 

 Bekijk de studentenoordelen per opleiding in studie in Cijfers.  
 Kom jij tijdens jouw studiekeuze begrippen tegen waar jij niets van 

snapt? Bekijk de studiekeuzebegrippenlijst. 

http://www.wur.nl/ouders


 
 
Stap 4: Kies en beslis 

Kies jouw opleiding en informeer jezelf over de praktische zaken die horen bij 
het aanmelden en studeren. 

 
De volgende onderdelen op de website helpen je hierbij: 

 Bekijk of jouw opleiding een numerus fixus heeft (een maximum aantal 
deelnemers en een selectieprocedure) en lees meer over de regels voor 
aanmelden bij een numerus fixusopleiding. 

 Meld je tijdig aan. Lees meer over de aanmelddeadlines. 
 Lees informatie over het collegegeld dat je gaat betalen. 
 Doe mee aan de (verplichte) studiekeuzecheck van de opleiding nadat je 

je hebt aangemeld voor een opleiding. 
 Twijfel je aan je studiekeuze? Lees hier wat je kunt doen. 

 
Gebruik de checklist aan het einde van deze hand-out. 
 
 

 
Belangrijke data 

1 oktober 

Dit is de datum vanaf wanneer je je kunt aanmelden voor een opleiding met 
numerus fixus (de deadline voor aanmelden is 15 januari).  

15 januari 

De aanmelddeadline voor opleidingen met een numerus fixus is 15 januari.  

1 mei 

De aanmelddeadline voor bachelor- en associate degree-opleidingen met vrije 
instroom is 1 mei. Als je je op uiterlijk 1 mei aanmeldt, heb je recht op een 
studiekeuzecheck en kun je je studiekeuze nog wijzigen tot 1 september. 

 
 
 



 
 
Praten met familie, decaan en mentoren 
 
Mocht je iets niet weten of twijfel je ergens over ga dan vooral in gesprek. Er zijn 
verschillende mensen die jou op een waardevolle manier kunnen helpen. 
Belangrijkste is dat jíj́ hierbij wel het initiatief neemt. Hierbij kan je denken aan 
je mentor, decanen en ook je ouders.  
 
Je mentor en ouders kan je zien als je partners in studiekeuze. Zij staan het 
dichtst bij jou en kunnen je helpen om bijvoorbeeld zaken scherper te krijgen als 
je het even niet meer weet. Daarnaast hebben jouw mentor en ouders ook ooit 
voor de studiekeuze gestaan. Vraag daarom naar hun ervaringen. Wie weet 
komen daar waardevolle inzichten uit. 

Voor specifieke informatie of studieadvies kan je bij ons terecht. Daarnaast 
kunnen we je ook helpen als je behoefte hebt aan een uitgebreide 
studiekeuzetest. Wij hebben een uitgebreid netwerk van specialisten die je 
verder kunnen helpen als je echt niet weet. 

Ouders: Vind je het prettig als je ouders meedenken? Ook voor jouw 
ouders hebben we informatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Checklist 
 

 Ik heb minimaal 4 open dagen bezocht 
 

 Ik heb deelgenomen aan proefstuderen of 
meelopen 

 
 Ik heb verschillende opleidingen met elkaar 

vergeleken 
 

 Ik heb een student van de opleiding gesproken 
 

 Ik heb mijn studiekeuze met anderen besproken 
 

 Ik voldoe aan de toelatingseisen 
 

 Ik weet welke van mijn kwaliteiten voor de 
opleiding belangrijk zijn 

 
 Ik weet waarom ik voor de universiteit, het hbo of 

een tussenjaar kies 
 

 Ik weet hoeveel uur per week ik heb en aan 
zelfstudie moet besteden 

 
 Ik weet wat mijn beroepsmogelijkheden zijn 

 
 Ik heb er zin  


