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HELP! Ik kan niet kiezen! 
Moet je binnenkort een keuze maken voor een vervolgopleiding? Vind je het lastig om deze keuze te maken? Dat kunnen we ons heel 
goed voorstellen! Er valt veel te kiezen en keuzes maak je niet zómaar. Het gaat over jouw toekomst en die toekomst lijkt soms nog 
zo ver weg ... Maar, maak je geen zorgen ... deze brochure helpt je bij het maken van een keuze. We hebben de weg naar het maken 
van deze keuze verdeeld in vier fases. Per fase geven we je praktische tips die je kunnen helpen bij het kiezen! 

Voordat je aan de slag gaat nog even dit: 

Begin niet op het laatste moment, maar neem voldoende tijd om je te oriënteren! 

Raak niet in paniek... je kunt ‘een leven lang ontwikkelen’. Zie de opleiding die je nu kiest als een mooi begin. Na het behalen van je 
diploma kun je verder leren in het mbo of misschien wel aan het hbo. Bovendien begin je bij veel mbo-opleidingen met een brede 
basis. Pas na één of twee jaar, als je hebt geproefd aan de opleiding, maak je een keuze voor een profiel. Kortom, ook tijdens je 
studieloopbaan kun je dus nog genoeg keuzes maken! 

Iedere opleiding heeft voor- en nadelen. De perfecte opleiding bestaat misschien wel niet! 
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Als je geen enkel idee hebt over de opleiding of het beroep dat bij je past, begin je ermee om jezelf beter te leren kennen. Dit doe 
je door jezelf een aantal vragen te stellen. Maar het helpt ook om anderen, bijvoorbeeld je ouders of je vrienden, een aantal vragen 
over jou te laten beantwoorden. 

          De ‘leer jezelf kennen’ - vragenlijst kan je helpen om de juiste vragen aan jezelf en anderen te stellen.  

De ‘leer jezelf kennen’ - vragenlijst 

         Wat wilde je worden toen je klein was? 

         Wil je dit nog steeds worden? Waarom wel of waarom niet? 

         In welke vakken ben je goed?  

         Welke vakken vind je moeilijk? 

         Wat zijn je goede eigenschappen? 

         Wat vind je leuk om te doen, bijvoorbeeld in je vrije tijd?  

         Wat vind je niet leuk om te doen? 

         Wat vind je interessant? 

         Wat boeit je totaal niet? 

         Wat vinden anderen, bijvoorbeeld je ouders of vrienden, sterke of minder sterke kanten van je? 

         Welk beroep of welke opleiding vinden anderen bij je passen? 

         Welk beroep of welke opleiding vind je zelf passen bij je interesses, vaardigheden en eigenschappen?

Weet je wat je leuk en interessant vindt, waar je goed in bent, wat je goede eigenschappen zijn en wat anderen sterke kanten van je 
vinden? Ga dan eens na welke opleidingen en beroepen hierbij passen en in welke opleidingen en beroepen je je verder wilt 
verdiepen. Hoe?  

       Doe een interesse- of beroepentest, bijvoorbeeld op www.kiesmbo.nl/interessetest. 

       Verzamel (online) informatie over opleidingen en beroepen. Ga eens naar www.graafschapcollege.nl of www.kiesmbo.nl.  

       Bezoek eens een open dag en kijk rond welke opleidingen er zijn. 

       Ga naar MBO Stad op www.kiesmbo.nl en bekijk leuke video’s over opleidingen en beroepen.

Fase 1: ik heb geen idee 

TIP
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Je bent een stap dichterbij een opleidingskeuze! Inmiddels weet je wat jouw interesses, vaardigheden en eigenschappen zijn. 
Je weet een beetje in welke richting je op zoek moet gaan naar een passende opleiding. De volgende stap is dat je gaat uitzoeken 
welke opleidingen en beroepen écht bij jou passen. Maar dat niet alleen. Onderzoek ook welke leerroute en leerweg bij jou passen en 
voor welk mbo-niveau je in aanmerking komt (meer info hierover vind je op de omslag van deze brochure). Kortom, je gaat op 
verkenningstocht!  

Vooraf 

         Welke opleidingen ga je verkennen? 

         Waar kun je deze opleidingen volgen? 

Opleiding 

         Is de opleiding praktisch of theoretisch? 

         Hoe wordt er in het eerste jaar lesgegeven en hoe is dit in de jaren daarna? 

         Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding? 

         Welke studievaardigheden zijn nodig voor deze opleiding? 

         Welke beroepen of vervolgopleidingen kun je doen als je klaar bent met deze opleiding? 

Vakken en stage 

         Welke vakken worden er gegeven in het eerste jaar? 

         Zit er veel verschil tussen deze vakken en de vakken die je nu krijgt op school? 

         In welk jaar loop je stage? 

         Hoe lang duurt de stage? 

         Kun je stagelopen in het buitenland? 

Achteraf 

         Wat vind je leuk aan deze opleiding? 

         Wat vind je niet leuk aan deze opleiding? 

         Wat past goed bij je in deze opleiding? 

         Wat past minder goed bij je in deze opleiding? 

         Ga je je nog verder in deze opleiding verdiepen? 

Fase 2: ik weet het al een beetje 

TIP
Ga niet alleen op onderzoek uit, 
maar betrek anderen (bijvoorbeeld 
je ouders). Het is fijn als je jouw 
bevindingen met anderen kunt 
delen en bespreken!  

TIP
Probeer aan het eind van deze 
verkenningstocht maximaal drie 
opleidingen over te houden waarin 
je je nog verder gaat verdiepen.

TIP
Gebruik deze vragenlijst tijdens
je verkenningstocht! 
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Je bent goed bezig! Je hebt nog maximaal drie opleidingen over waaruit je een keuze moet maken. Om erachter te komen welke 
opleiding het best bij jou past, ga je opnieuw op onderzoek uit: 

         Bezoek de Scholenmarkt of de open dagen en ga met studenten, docenten en decanen van de overgebleven opleidingen in          
         gesprek. Bedenk vooraf wat je van hen wil weten. Welke informatie heb je (nog) nodig om je keuze te kunnen maken? 

         Geef je op voor een meeloopdag en ‘proef’ van het studieleven! Meer informatie over meelopen op het Graafschap College vind   
         je op: graafschapcollege.nl/meeloopdagen

         Ga in gesprek met de decaan van je huidige school of vraag de decaan van de nieuwe school om studieadvies. Wil je een gesprek   
         met een decaan van het Graafschap College? Ga naar: graafschapcollege.nl/afspraakmeteendecaan 

         Verdiep je niet alleen in een opleiding, maar ook in het beroep. Ga in gesprek met iemand die het beroep uitoefent en vraag naar       
         zijn of haar ervaringen! Inspiratie nodig? Gebruik onderstaande vragenlijst.

Fase 3: ik ga op onderzoek uit  

Vragen die je kunt stellen aan iemand die een beroep uitoefent  
Welke opleiding heeft u gevolgd? 
Waarom heeft u voor dit beroep gekozen? 
Hoe ziet uw werkdag eruit? 
Wat vindt u leuk aan uw beroep? 
Wat vindt u minder leuk aan uw beroep? 
Welke vaardigheden en eigenschappen moet je hebben voor dit beroep? 
Ik wil dit beroep misschien ook gaan doen. Heeft u tips voor mij? 
Welke andere beroepen lijken op het beroep dat u doet?

Dit is ook het moment om te onderzoeken op welke school je een vervolgopleiding wilt volgen. Proef tijdens open dagen de sfeer, 
praat met studenten en docenten over hoe het er op school aan toe gaat en welke mogelijkheden er allemaal zijn.  

            Als Graafschap College vinden we het belangrijk dat je je veilig, vertrouwd en ‘thuis’ voelt bij ons op school. We helpen je 
            graag bij het ontdekken en ontwikkelen van je talenten en hebben je veel te bieden! Niet alleen kwalitatief goede opleidingen 
            en up-to-date faciliteiten, maar ook meerdere +punten. Deze +punten bereiden je extra goed voor op je toekomst:

         Goede begeleiding voor alle studenten. 
         Goede samenwerking met regionale bedrijven en instellingen, zodat je kennis up-to-date is en je de mogelijkheid hebt om 
         samen met bedrijven en instellingen aan leuke projecten te werken. 
         Veel mogelijkheden om tijdens je opleiding in het buitenland ervaring op te doen. 
         Speciale regelingen voor studenten die topsport of een eigen onderneming willen combineren met een opleiding 
         Veel aandacht voor een soepele overstap van het mbo naar het hbo.
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Fase 4: ik hak de knoop door 

Het is zover! Je hebt voldoende informatie verzameld en bent nu zover om de knoop door te hakken: in deze fase beslis je welke 
vervolgopleiding je gaat doen. Hoe pak je dit aan? Vergelijk de opleidingen van jouw voorkeur met elkaar!  

Hoe doe je dit? 

         Pak een groot vel papier en schrijf per opleiding de plus- en minpunten op. De opleiding met de meeste pluspunten is de 
         opleiding die het best bij je past. 

         Gebruik het lijstje op de volgende pagina en geef per opleiding punten. De opleiding met de meeste punten past het best bij je. 

         Iedere opleiding heeft voor- en nadelen. De perfecte opleiding bestaat misschien wel niet... 

         Vind je het nog steeds moeilijk om een definitieve keuze voor een opleiding te maken? Geen paniek... bedenk je dat je ‘een leven    
         lang kunt ontwikkelen’. Zie de opleiding die je nu kiest als een mooi begin. Na het behalen van je diploma kun je verder 
         leren binnen het mbo of misschien wel aan het hbo. Bovendien begin je bij veel mbo-opleidingen met een brede basis. Pas na  
         één of twee jaar, als je hebt geproefd aan de opleiding, maak je een keuze voor een profiel. Kortom, ook tijdens je studieloop 
         baan kun je dus nog genoeg keuzes maken! 

         Kun je écht niet kiezen, vraag dan een gesprek aan met een decaan. Bij het Graafschap College kan dat via de website: 
         graafschapcollege.nl/afspraakmeteendecaan
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Helemaal van toepassing Een beetje van toepassing Helemaal niet van toepassing

In hoeverre zijn onderstaande stellingen op jou van toepassing?

Opleiding 1Stelling

De opleiding heeft leuke vakken

De opleiding past bij mijn niveau van 
het vmbo

Ik ben toelaatbaar met mijn vakken

De opleiding past bij mijn 
studievaardigheden

De opleiding heeft leuke specialisaties

Met de opleiding kan ik voor een beroep
leren dat ik leuk vind

De manier van lesgeven past bij mij
(bijvoorbeeld in groepjes werken of veel 
zelfstudie)

Op de opleiding die ik bezocht heb
hangt een goede sfeer

Opleiding 2 Opleiding 3
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‘Wacht niet tot het laatste 
moment, dan maak je 
misschien de verkeerde keuze’

Wat heb je tot nu gedaan om je te oriënteren? 

“Op mijn huidige school krijgen we LOB (Loopbaanoriëntatie en 
–begeleiding) en mochten we in de tweede snuffelstages lopen.
Ik kon ook naar verschillende open dagen van bedrijven, maar dat
heb ik niet gedaan. Dit waren allemaal technische bedrijven en daar
vind ik niks aan. Wel ben ik naar de Scholenmarkt geweest op het
Graafschap College en heb ik een keer een banenmarkt bezocht.
Daar stonden allerlei werkgevers die beroepen promootten. Ook
ben ik uitgenodigd om bij verschillende opleidingen een dagje mee
te lopen. Dat ga ik volgend jaar doen.”

Wie heb je betrokken bij je oriëntatie? 

“Ik heb gesprekken gehad met mijn mentor en decaan en op de 
banenmarkt heb ik ook met een adviseur gesproken. Mijn ouders 
helpen mij ook bij mijn oriëntatie. Zij wilden bijvoorbeeld dat ik de 
Scholenmarkt ging bezoeken. Ik had geen idee wat ik daar te zoe-
ken had. Het leek mij saai en niet interessant. Omdat mijn ouders 
het graag wilden, ben ik toch maar gegaan en daar ben ik echt blij 
mee. Ik had geen idee wat ik wilde gaan doen en nu weet ik het al 
een beetje. Over anderhalf jaar begin ik pas met een mbo-opleiding. 
Dat duurt nog even, dus ik hoef nu nog geen beslissing te nemen. 
Ik kan ik nog een keer naar de open dagen en de Scholenmarkt om 
me verder te verdiepen.”

Naar welke school wil je straks? 

“Ik ben tot nu toe alleen op het Graafschap College geweest. Ik ga 
denk ik ook niet op andere scholen kijken. Ik ben er al best zeker 
van dat ik voor het Graafschap College kies. Het is dichtbij mijn huis 
en ik vind er wat ik zoek.” 

Welke opleidingen spreken je aan? 

“Met mijn vooropleiding kan ik een mbo-opleiding niveau 2 volgen 
en daarna doorstromen naar een opleiding op niveau 3 of 4. Er zijn 
drie verschillende opleidingen die mij leuk lijken: Servicemedewer-
ker, Dienstverlening en Gastheer/-vrouw. De opleiding Serviceme-
dewerker spreekt mij aan, omdat deze heel breed is. Als ik voor 
de opleiding Dienstverlening kies, krijg ik veel praktijk. Dat geldt 
ook voor de opleiding Gastheer/-gastvrouw. Ik kan dan zelfs in het 
buitenland stagelopen. Dat lijkt me echt heel tof.” 

Wat zijn je dromen voor de toekomst? 

“Ik heb nu een bijbaan in de horeca en dat bevalt goed. Misschien 
kies ik er wel voor om daarin verder te gaan. Een leidinggevende 
functie in een hotel of horecabedrijf lijkt me wel wat.”

Heb je tips voor leerlingen die ook een opleidingskeuze 
moeten maken? 

“Begin op tijd, zodat je genoeg tijd hebt om info te verzamelen. Als 
je wacht tot het laatste moment maak je misschien de verkeerde 
keuze. Bezoek open dagen, want dat is leerzaam en écht niet saai!” 

Wie: Kjell Kuster, zoon van Mireille Bomers 
Leeftijd: 15 jaar 
School: Marianum in Lichtenvoorde 
Opleiding: vmbo - basis, profiel Economie & Ondernemen 
Leerjaar: 3 
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Wat kan ik met mijn vmbo- of havo-diploma?

*) Misschien denk je er niet zo snel aan, maar na de havo kun je ook naar het mbo. Daarna kun je - als je wilt - 
alsnog naar het hbo. Soms past deze route beter: het mbo is praktischer en het tempo ligt iets lager. Een mooie 
basis voor het hbo!

Wat kan ik zonder diploma?

*) Op het vavo kun je terecht voor vmbo-tl, havo of vwo. Je kunt een volledige opleiding doen of deelcertificaten 
halen. Het is volwassenenonderwijs dus je moet 18 jaar of ouder zijn. Soms kun je als 16 -jarige ‘uitbesteed’ 
worden door je huidige school. Lees de brochure Vavo!

**) Als je – om wat voor reden dan ook – geen diploma of overgangsbewijs hebt, kun je starten met een 
Entree-opleiding. Je kunt kiezen uit negen profielen in verschillende beroepsrichtingen, zoals zorg, dienstver-
lening, logistiek, techniek, groen, horeca en verkoop. Er zijn verschillende varianten mogelijk, o.a. Entree Taal, 
Entree Werkt, Entree Plus. Lees de brochure Entree!

VAN NAAR EVENTUEEL NAAR

Havo *) Mbo niveau 3 Mbo niveau 4
Mbo niveau 4 Hbo

Vmbo-tl Mbo niveau 3 Mbo niveau 4
Mbo niveau 4 Hbo

Vmbo-gl Mbo niveau 3 Mbo niveau 4 
Mbo niveau 4 Hbo

Vmbo-kb Mbo niveau 3 Mbo niveau 4 
Mbo niveau 4 Hbo

Vmbo-bb Mbo niveau 2 Mbo niveau 3

VAN NAAR EVENTUEEL NAAR

Overgangsbewijs van  Mbo niveau 3 Mbo niveau 4 
havo 3 naar havo 4 of Mbo niveau 4 Hbo
vwo 3 naar vwo 4 Vavo*) 

Geen diploma voortgezet  Entree **) Mbo niveau 2
onderwijs of overgangsbewijs



Vmbo-tl-diploma gehaald: naar mbo of naar havo?

Je hebt vmbo-tl-diploma gehaald, wat nu? Naar het mbo of naar de havo? Misschien wil je later ook 
nog een hbo-opleiding volgen? Dat kan met een mbo-diploma op niveau 4 of met een havo-diploma. 
We zetten de voordelen van beide mogelijkheden op een rij. 

     maak niet alleen op basis van deze voordelen een keuze voor een leerroute. De leerroute die je 
kiest, moet ook bij jou passen. Vind je dit moeilijk om te bepalen? Laat je adviseren door je leraren en 
decaan op je huidige school!

Voordelen van een mbo-opleiding:
• Rond je je mbo-opleiding succesvol af, dan heb je een vakdiploma.
• Met een vakdiploma kun je aan het werk in dat beroep.
• Je kunt je specialiseren in een richting en vakken volgen die je interesseren.
• Als je mbo-opleiding aansluit op de hbo-opleiding die je kiest, kun je soms

studieduurverkorting krijgen op het hbo.

Voordelen van een havo-opleiding:
• Je krijgt bredere algemene kennis.
• Na het behalen van je vmbo-t-diploma begin je in de 4e klas van de havo. Het kost je dus

maar 2 jaar voor je aan het hbo kunt beginnen.
• Je kunt je opleidingskeuze uitstellen en krijgt meer tijd om na te denken over de juiste keuze.



Welk niveau past bij mij? 
Het ene beroep stelt meer eisen op het gebied van vakkennis en beroepsvaardigheden dan het andere. Daarom bestaat het mbo-onderwijs 
uit verschillende niveaus. Het verschil in de niveaus zit hem onder andere in de duur van de opleiding en de hoeveelheid leerstof die wordt 
aangeboden. Op welk niveau je opleiding kan volgen, hangt (deels) af van de vooropleiding.

- Entree: assistentenniveau
De Entree-opleiding duurt één jaar en leidt op voor eenvoudig uitvoerend werk. De Entree-opleiding geeft nog geen startkwalificatie
waarmee je een beroep kunt uitoefenen. Je kunt doorstromen naar niveau 2.
- Niveau 2: basisberoepsopleiding
Een opleiding op niveau 2 duurt twee tot drie jaar en leidt op voor uitvoerend praktisch werk. Met deze opleiding heb je een
startkwalificatie. Daarmee kan je een beroep uitoefenen en ben je niet meer leerplichtig. Je kunt doorstromen naar niveau 3.
- Niveau 3: vakopleiding
Een opleiding op niveau 3 duurt twee tot vier jaar. Het is een vakopleiding en leidt op tot zelfstandig beroepsbeoefenaar voor zelfstandig
uitvoerend werk en brede inzetbaarheid. Je kunt doorstromen naar niveau 4.
- Niveau 4: middenkader- of specialistenopleiding
Op niveau 4 kennen we een middenkaderopleiding die drie tot vier jaar duurt en een specialistenopleiding. De specialistenopleiding volg
je ná de middenkaderopleiding en duurt dan nog één tot twee jaar. In beide gevallen word je opgeleid voor volledig zelfstandig uitvoerend
werk. Met de middenkaderopleiding ben je breed inzetbaarheid, met de specialistenopleiding ben je juist gespecialiseerd.
Je kunt doorstromen naar het hbo.

Welke leerweg past bij mij: bol of bbl?
In het mbo kun je je opleiding - in veel gevallen - op twee manieren doen, twee manieren om hetzelfde diploma te halen: bol (beroepsop-
leidende leerweg) en bbl (beroepsbegeleidende leerweg). Bij sommige opleidingen kun je kiezen uit bol óf bbl, andere opleidingen worden 
alléén in de bol of alléén in de bbl aangeboden. Check de website!

Beroepsopleidende leerweg (bol)
• 60% van je studietijd breng je door op school, 40% van je studietijd loop je stage
• Om een bol-opleiding te doen, geldt geen leeftijdsgrens
• Praktijkervaring doe je op met stages
• Je ontvangt soms een stagevergoeding
• Studiekosten betaal je zelf (als je jonger bent dan 18 jaar is je opleiding gratis)
• Vanaf je 18e heb je in principe recht op studiefinanciering
• Je hebt schoolvakanties
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
• 20% van je studietijd breng je door op school, 80% van je studietijd ben je aan het werk
• Om een bbl-opleiding te volgen, moet je minimaal 16 jaar zijn
• Je hebt een baan bij een erkend leerbedrijf. Deze baan moet je zelf regelen
• Op school krijg je theorielessen, in je werk pas je de geleerde theorie toe
• Je ontvangt loon of een soort stagevergoeding
• Studiekosten worden betaald door je werkgever
• Je hebt geen recht op studiefinanciering
• Vakanties heb je in overleg met je werkgever




