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IN 3 STAPPEN

NAAR DE BESTE STUDIEKEUZE



HOE KIES JE JOUW STUDIE?

Halverwege de middelbare school ga je nadenken over je vervolgstudie. 

Het is belangrijk dat je daar op tijd mee begint. Want: hoe beter je 

je verdiept in je toekomst, hoe groter de kans dat je straks een studie 

kiest die bij je past. 

Het kiezen van een vervolgstudie is niet altijd makkelijk. Er is zoveel 

keus! Welke studies en beroepen passen bij jou? En zijn die opleidingen 

echt zo leuk als ze lijken? Wat kies je uiteindelijk? 

Het maken van een goede studiekeus bestaat uit drie stappen. 

Wij helpen jou door die stappen heen. Zodat jij straks een opleiding 

volgt waar je goed op je plek bent.
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ONTDEKKEN

BELEVEN

KIEZEN

Leer jezelf kennen. Wat zijn je sterke kanten? 
Waar word je blij van? Welke opleidingen 
passen daarbij?

• doe de Nova Studiekeuzetest en ontdek  
 welke opleidingen bij jou passen
• zoek informatie over die opleidingen op  
 internet en sociale media
• vraag je decaan of jouw school meedoet  
 aan CHOICE en de MBO Markten

Je hebt nu een lijstje van opleidingen die je 
misschien wilt doen. Ontdek welke studie op 
welke school het beste past jou.

• kom proefstuderen (meld je aan via 
 novacollege.nl/proefstuderen)
• kom meelopen (kijk op 
 novacollege.nl/meelopen bij welke   
 opleidingen dat kan)

Je hebt nu een of twee favoriete studies over. 
Hoe bepaal je welke studie je gaat doen? 

• bezoek beide studies op het Open huis en  
 stel daar je laatste vragen
• meld je aan voor de opleiding die je het  
 liefst zou doen
• meld je ook aan voor die andere opleiding,  
 dan heb je een plan B
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Tijdens stap 1 ontdek je welke studies en beroepen er allemaal zijn. Dat zijn er veel! 
Om een keus te maken die past bij jou, moet je eerst jezelf leren kennen. Je kunt 
beginnen met de vraag: zijn mijn kwaliteiten en interesses? Je bent misschien goed in 
sporten, brommers repareren of kapsels maken. En misschien houd je van dieren of 
lezen of uitgaan. Tip: vraag dit ook eens aan je ouders en vrienden. Waar vinden ze jou 
goed in? Wat denken ze dat jij leuk vindt? 

Studiekeuzetest
Doe ook de Nova Studiekeuzetest. Die helpt je om te ontdekken welke opleidingen het 
beste passen bij jouw karakter, jouw persoonlijkheid. 

CHOICE
Zit je in 2 vmbo, dan kan je meedoen aan CHOICE, een evenement in het Kennemer 
Sportcentrum in Haarlem. CHOICE bereidt jou voor op je profielkeuze. In groepjes doe 
je opdrachten die jou een beeld geven van de profielen Economie, Natuur en Milieu, 
Techniek, en Zorg en Welzijn. Weet je welk profiel je gaat kiezen, dan weet je ook in 
welke richting je je vervolgopleiding kunt zoeken. Wil je meedoen aan CHOICE? 
Vraag je decaan of jouw klas meedoet aan CHOICE. 

MBO Markt
In 3 vmbo ga je met je ouders naar de MBO Markten op het Nova College waar je 2 
of 3 voorlichtingen of workshops kunt volgen over vervolgopleidingen. 

Zoeken op internet
Op internet en sociale media vind je veel informatie over studies en scholen. Ook kun je 
filmpjes bekijken van studenten die vertellen over hun opleiding. Dit zijn handige websites:
• kiesmbo.nl, hier kan je ook een interessetest doen
• novacollege.nl, filmpjes vind je bij de opleidingen 
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Heb je een aantal opleidingen gevonden die jou interessant lijken? Dan kun je ze nu 
gaan uitproberen. Want op internet lijkt een opleiding misschien heel leuk, maar is die 
ook echt geschikt voor jou? En de school die je hebt uitgekozen, hoe voelt het om 
daar te zijn? Dat weet je pas als je ernaartoe gaat. Dus: tijd voor actie!

Proefstuderen
In 4 vmbo ga je proefstuderen. Dat kan in november bij alle opleidingen. Je meldt je 
aan voor een of meer middagen. Je volgt dan (praktijk)lessen op het Nova College of 
bezoekt een stagebedrijf. Op novacollege.nl/proefstuderen kun je je aanmelden.

Meelopen
Bij sommige opleidingen kun je als 4 vmbo’er een dag of dagdeel meelopen met een 
student en alle lessen volgen volgens het rooster. Op novacollege.nl/meelopen zie je 
bij welke opleidingen je kunt meelopen en hoe je je aanmeldt. 

Praten met studenten
Onze studenten kunnen je goed vertellen over hun ervaringen bij ons op school. 
Als je gaat proefstuderen en meelopen, kun je ze al je vragen stellen. Tip: maak een 
lijstje van je vragen!
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Open huis
Je hebt nu nog een of twee favoriete opleidingen over. Dan is het nu tijd om die 
opleidingen te bezoeken op het Open huis. Dan kun je nog een keer sfeer proeven 
en nog wat vragen aan studenten en docenten. Of toch nog wat andere studies 
bezoeken. Totdat je weet wat je wilt. Alle Open huis data vind je op 
novacollege.nl/openhuis.

Aanmelden
Weet je welke opleiding je wilt gaan doen? Gefeliciteerd! Dan is het nu tijd op je aan 
te melden. Aanmelden voor een opleiding kan op het Open huis en via novacollege.nl. 
Misschien krijg je tijdens de intake te horen dat je toch beter een andere opleiding 
kan kiezen. Of misschien is de opleiding van jouw eerste keus vol. Zorg dus voor een 
plan B en meld je aan voor nog een opleiding of houd een opleiding achter de hand. 

Meer weten over je studiekeuze?

Kijk op novacollege.nl/123studiekeuze 
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MEER INFORMATIE

Meer informatie
Wil je meer informatie over je studiekeuze, ga dan naar 
www.novacollege.nl/123studiekeuze 

Kijk voor alle andere informatie op novacollege.nl 0
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