
INFORMATIE 
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Naam:

Klas:

STAPPENPLAN BEURS VMBO

VOORAF

ACHTERAF

Weet jij ongeveer wat je 
wilt, maar twijfel je nog 
of de opleiding/richting 
bij je past?

Meld je op de 
beurs aan voor 
een gratis 
coachgesprek 
bij de 

‘Aanmeldbalie Coaching’. 
Ga met een studiekeuzecoach 
op zoek naar de opleidingen 
die bij jou passen.

Professionele
studiecoaches

Kickstart jouw beursbezoek! 
Met deze animatie weet jij binnen 1 
minuut wat er op de beurs te doen is. 
3, 2, 1 Go! 
video.onderwijsbeurzen.nl

Animatie

Print jouw persoonlijke 
plattegrond via 
handige iPads. 

Zoek naar 
je favoriete 
opleidingen 
of richtingen 
en zie direct 
waar op de 
beurs je deze 
kunt vinden.

Persoonlijke
plattegrond

Weet jij ongeveer welke studie 
bij jou past en wil je graag meer 
informatie.

Ga op de beurs in 
gesprek met studenten 
van verschillende 
opleidingen voor een 
goed beeld van de  

mogelijkheden. Geen vragen over een 
school of opleiding maar studeren in 
het algemeen? Kom dan even naar de 
informatiebalie op de beurs. 

Met studenten in 
gesprek

Nog geen idee welke 
richting je op wilt? 

Leer eerst jezelf 
eens wat beter 
kennen en ontdek 
wat jij leuk vindt. 
Bezoek gratis de 
interessante 
studiekeuzesessies 
in de sessiezalen.

Studiekeuze
sessies

https://video.onderwijsbeurzen.nl


 Een goede voorbereiding is het halve 
 werk, dat geldt ook bij het maken van 
 je studiekeuze. 
Zorg dus dat ook jij goed voorbereid de beurs bezoekt. 

Bezoek de website van de beurs en kijk alvast eens naar 

de vragen die je op de beurs kunt stellen.

Nog geen idee wat bij jou past? 
Vraag om hulp!
Maak een studiekeuzetest of ga eens met je 
ouders/verzorgers, vrienden, decaan of mentor in 
gesprek. Stel vooral veel vragen en ontdek welke 
studierichting het beste bij jou past. 

Deze opdracht helpt jou bij het maken van je 
studiekeuze. Vul het eerste deel vooraf aan de  beurs in, 

de rest van de vragen mag je op de beurs invullen. 

HEEL VEEL SUCCES EN VOORAL 
PLEZIER OP DE BEURS!

OPDRACHTEN

BEANTWOORD 

DE VRAGENVOORAF

Weet je nog niet helemaal welke richting jij op wilt of 
wil jij advies over het maken van jouw studiekeuze, 
woon dan een studiekeuzesessie bij of ga naar de studiecoaches 
voor een gratis coachgesprek. 

Vul hiernaast in wat jij belangrijk vindt en waar je goed
 in bent. Ga daarna op de beurs op zoek naar jouw 
TOP DRIE opleidingen en geef antwoord op de vragen 
hieronder.

OP DE BEURS
JOUW TOP 3
OPLEIDINGEN

> In mijn VRIJE TIJD vind ik het leuk om:

 

 

 

>  Ik ben goed in deze VAKKEN:

 

 

 

>  Ik WEET VEEL van:

 

 

 

>  Hiervoor kan je mij WAKKER MAKEN:

 

 

 

> De NAAM van de opleiding is: 

 

 

> De OPLEIDING duurt  jaar.

> Welk WERK is er mogelijk met deze opleiding?

 

 

> Deze opleiding lijkt mij LEUK omdat:

 

 

OPLEIDING 1 :

> De NAAM van de opleiding is: 

 

 

> De OPLEIDING duurt  jaar.

> Welk WERK is er mogelijk met deze opleiding?

 

 

> Deze opleiding lijkt mij LEUK omdat:

 

 

OPLEIDING 2 :

> De NAAM van de opleiding is: 

 

 

> De OPLEIDING duurt  jaar.

> Welk WERK is er mogelijk met deze opleiding?

 

 

> Deze opleiding lijkt mij LEUK omdat:

 

 

OPLEIDING 3 :



MIJN
KENMERKEN OPLEIDING 1 OPLEIDING 2 OPLEIDING 3

IK BEN
Praktisch

Flexibel

Behulpzaam

Secuur

Creatief

Ondernemend

Sociaal

DIT VIND IK BELANGRIJK
Andere helpen

Actief bezig zijn

Problemen oplossen

Zelf besluiten nemen

Veel verschillende taken hebben

DEZE BRANCHES SPREKEN MIJ AAN
Vormgeving en Media

Sociaal en Onderwijs

Recht en Administratie

Economie en Bedrijf

Horeca en Toerisme

Gezondheid en Sport

Dieren en Planten

Bouw en Techniek

IK WIL GRAAG
Samenwerken

Mensen het naar de zin maken

Veel zelf doen

Nieuwe dingen doen en leren

Structuur in mijn werk

Veel buiten zijn 

VOLG ONZE 
BEURZEN  
OP SOCIAL MEDIA

Hieronder mag je aangeven welke eigenschappen 
jij denkt te bezitten of wat jouw voorkeuren zijn. 
Gebruik hiervoor de kolom en kruis minimaal 
VIJF KENMERKEN aan die jij belangrijk vindt. 
Op de beurs zelf kun je vervolgens de 
opleidingen invullen die hierbij aansluiten.

VOORKEUREN

& EIGENSCHAPPEN



VOORBEELDVRAGEN DIE JE 
KUNT STELLEN OP EEN STAND

Om je te helpen bij het vinden van de juiste 
informatie, hebben wij alvast een paar vragen 
bedacht die jij op de beurs kunt stellen. 
Kruis voor de beurs de vragen aan die voor jou 
belangrijk zijn en ga op zoek naar de antwoorden. 

SUCCES!

Aanmelden & Toelating

Doorstroommogelijkheden 
& Loopbaan

OVER DE SCHOOL

STAGES EN LEERWERKPLEKKEN

OVER DE OPLEIDING

Je hebt de beurs bezocht en een 
goed beeld gekregen van 
opleidingen en scholen die bij 
jou passen. WAT NU? 

Ga met je decaan of mentor, ouders/verzorgers en 
klasgenoten in gesprek over wat jij op de beurs gezien 
en geleerd hebt. Meld je aan voor open dagen of 
meeloopdagen en proef de sfeer op school, zie jij jezelf 
hier al studeren?

Handige websites:
Ga voor meer informatie over het aanmelden voor een 
opleiding, aanvragen van een ov of studielening naar 
websites zoals:

www.kiesmbo.nl
www.stagemarkt.nl 
www.duo.nl 
www.wilweg.nl 

ACHTERAF
 Welke opleidingsniveaus zijn er?

 Waar wordt de opleiding gegeven?

 Wat is de opleidingsduur?

 Ik heb al eerder (een deel van) een studie gevolgd, 
 kan ik ook vrijstellingen krijgen?

 Kan ik voor de opleiding een studielening en/of 
 studentenreisproduct krijgen?

 Waarom zou ik kiezen voor een opleiding bij deze 
 school en niet bij een andere? 

 Wat is het collegegeld en met welke extra kosten 
 moet ik rekening houden?

 Wanneer zijn de open dagen?

 Wat zijn de verschillen tussen mbo-niveau 
 1, 2, 3 en 4?

 Krijg ik hulp tijdens mijn studie?

 Hoort er een (buitenlandse) stage bij de opleiding?

 Wat is het verschil tussen een BOL- en een BBL-
 opleiding?

 Hoe kom ik aan een leerwerkplek als ik voor een 
 BBL-opleiding kies?

 Kan ik zelf kiezen welke dagen ik naar school ga?

 Hoeveel uur in de week moet ik minimaal werken 
 bij een BBL-opleiding?

Opleiding & School

 Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding?

 Moet ik toetsen maken om toegelaten te worden?

 In welk niveau kan ik instromen met mijn 
 vooropleiding?

 Hoe kan ik mij aanmelden voor de opleiding?

 Wanneer moet ik mij uiterlijk aanmelden voor een 
 opleiding?

 Wanneer weet ik of ik ben aangenomen voor de 
 opleiding?

 Wat zijn mijn kansen voor het vinden van een 
 passende baan?

 Wat zijn mijn doorstroommogelijkheden?

 Kan ik met een mbo-opleiding doorstuderen aan 
 het hbo?

www.onderwijsbeurzen.nl
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