LESBRIEF CHECK CHECK DUBBELCHECK, MÉT OUDERS/OPVOEDERS!

Check check
dubbelcheck, mét
ouders/opvoeders!
Keuzes maken. Of je nou een nieuwe telefoon koopt, bedenkt
wat je in de supermarkt nodig hebt of nadenkt over welke studie
je gaat doen: het is slim om je te verdiepen voordat je een keuze
maakt! Soms is je eerste keuze inderdaad de beste en soms verander je van
mening als je je verdiept. Dat hoort erbij! In deze lesbrief check je of je je goed
genoeg verdiept hebt in de keuze voor een vervolgopleiding. Maar eerst maar
eens testen of jouw mening wel eens verandert als je al gekozen hebt ...

Omcirkel de sneakers die jij zou kopen.
Kijk kort naar de foto’s en denk niet te lang na. Ga af op jouw eerste gevoel.

Lees nu pas de informatie* die bij deze sneakers hoort.

i

New Balance
Kosten: 90 euro
Materiaal: Leer en textiel
Zool: Kunststof
Demping zool: hoog
Warmte: hoog
Hoeveel maanden gaan deze schoenen mee? 24 maanden

*Deze informatie is fictief.
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i

Converse All Stars

i

Nike

Kosten: 70 euro
Materiaal: textiel
Zool: Kunststof
Demping zool: laag
Warmte: laag
Hoeveel maanden gaan deze schoenen mee? 10 maanden

Kosten: 150 euro
Materiaal: Kunststof en textiel
Zool: Kunststof
Demping zool: medium
Warmte: laag
Hoeveel maanden gaan deze schoenen mee? 20 maanden

Blijf je bij jouw keuze of verandert je mening?
Ik kies dezelfde sneakers.
Mijn mening is veranderd. Ik kies				

, omdat

Oké, dat waren sneakers, niet zo belangrijk. Een vervolgopleiding is daarentegen wel
belangrijk. Heb jij je goed verdiept in deze keuze? Dat check je met de checklist op de
volgende pagina!

Niet iedereen gaat na de middelbare school
meteen studeren. Sommigen kiezen ervoor om
te reizen, te werken of een cursus te doen. Om
er bijvoorbeeld achter te komen wat ze precies
willen worden of hun Engels bij te schaven in
een talencursus, omdat ze later graag een
internationaal beroep willen doen.
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Vink de stellingen aan die op jou van toepassing zijn.

Let op! Je hoeft niet al deze punten op de checklist gedaan te hebben. Deze punten geven
een idee wat je allemaal kunt onderzoeken om tot een goede keuze te komen.

De opleiding die ik gekozen heb is
Kwaliteiten

De opleiding past bij mijn kwaliteiten.
Andere mensen om mij heen vinden de opleiding goed bij mij passen.

Dromen

Deze opleiding wil ik graag doen en past bij mijn dromen.
Ik heb erover nagedacht waarom ik deze opleiding wil doen (bijv. ik verdien er veel geld
mee, ik vind het heel interessant, mijn ouders vinden het een goede opleiding).
Ik heb opleidingen bekeken die heel anders zijn dan mijn uiteindelijke keuze.
Ik heb vergelijkbare opleidingen bekeken.
Ik krijg een goed gevoel bij deze opleiding.

Beroep

Ik weet wat ik kan worden met deze opleiding.
Ik weet hoe een werkdag eruit ziet.
Ik weet wat ik ongeveer ga verdienen na mijn studie.
Ik weet welke competenties bij dit beroep passen en deze competenties passen ook
bij mij.

Opleiding

Ik weet wat de kosten van deze opleiding zijn.
Ik weet in welke stad deze opleiding zit en ik kan daar makkelijk naar toe reizen of een
kamer vinden.
Ik weet wat de inhoud is van de opleiding. Denk aan de vakken, toetsen, boeken.
Ik weet wat ik kan worden met deze opleiding.
Ik weet hoe een normale studiedag eruit ziet op deze opleiding.
Ik heb het goede profiel voor deze opleiding.

Hulp

Ik heb deze keuze zelf gemaakt.
Ik heb het met mijn ouders/opvoeders over deze keuze gehad.
Ik heb gepraat met studenten van de opleiding.
Ik heb gepraat met mensen die werk doen in de richting van de opleiding.

Beantwoord de vragen.
Bij welk onderwerp heb je veel of juist weinig/geen stellingen aangevinkt?
Veel:						Weinig/geen:
Denk je daar je klaar bent om je keuze definitief te maken?

Ja

Nee

Neem de lesbrief mee naar huis en doe de extra check op de volgende pagina met je ouders/opvoeders.
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Beste ouders/
opvoeders,
Jouw kind is al een heel eind in het kiezen van een vervolgopleiding. Misschien
weet hij/zij zelfs al precies welke studie het wordt! In deze lesbrief heeft hij/zij
ontdekt of hij/zij zich goed genoeg verdiept heeft in de gekozen opleiding. Tijd
om te dubbelchecken met jou samen!

Bespreek de stellingen hieronder over de keuze voor de vervolgopleiding.
Vink bij iedere stelling het antwoord van jouw kind aan en bespreek een voorbeeld.

Ik heb alles gedaan wat nodig is om een goede keuze te maken. 		

Ja

Nee

Ik kies deze vervolgopleiding omdat een vriend/vriendin dit ook kiest.		

Ja

Nee

Deze vervolgopleiding past goed bij wie ik ben en wat ik wil.		

Ja

Nee

Deze vervolgopleiding past goed bij mijn kwaliteiten.				

Ja

Nee

Ik weet precies wat ik kan verwachten van deze vervolgopleiding.		

Ja

Nee

Met deze opleiding kan ik beroepen kiezen die goed bij mij passen.		

Ja

Nee

Ik heb zin om deze opleiding te gaan doen.				

Ja

Nee

Bekijk samen ook de stellingen op de vorige pagina en beantwoord de
vragen.
Vinden jullie bepaalde stellingen heel belangrijk? Omcirkel die.
Wat wil je kind nog doen om zich verder te verdiepen in de keuze? Bedenk samen een aantal
acties. Omcirkel aan waar jij bij helpt.
1. 						4.
2.						5.
3. 						6.

Doe de acties (samen) en bespreek de keuze voor de vervolgopleiding
daarna nog eens. Begrijp jij de keuze van je kind?
Ja, ik sta achter zijn/haar keuze.
Nee, ik begrijp zijn/haar keuze niet.
Is het antwoord nee, praat er dan samen nog eens over met de mentor of decaan erbij.

