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PROGRAMMA
> WIE ZIJN WIJ? WAT DOET KICKSTART?
> HOE VER BEN JIJ?
> HOE MAAK JE EEN KEUZE?
> WAAR LIGT JOUW TALENT?
> WELKE PERSOONLIJKHEID HEB JIJ?
> INFORMATIE 



HOE VER BEN JIJ?



WAT IS VOOR JOU EEN GOEDE 
(STUDIE)KEUZE?? 



TALENTENRONDE



• onderhandelen
• spreken
• kan goed met geld 

omgaan
• tekenen
• initiatief nemen
• helpen
• anderen vermaken
• aanpassen aan 

anderen
• ontwerpen
• meeleven
• nieuwsgierig zijn
• betrouwbaar zijn
• organiseren
• creatief zijn

• verzorgen
• knoop doorhakken
• uitvinden
• mensen een goed 

gevoel geven
• samenwerken
• uitleggen
• problemen oplossen
• bemiddelen tussen 

mensen
• schrijven
• enthousiast zijn
• geduldig zijn

• rekenen
• regelen
• precies werken
• experimenteren
• ordenen
• onderzoeken
• aandachtig luisteren
• overzicht houden
• motiveren van 

anderen
• beïnvloeden van 

anderen
• verantwoordelijk zijn
• doorzetten
• ijverig zijn
• zorgvuldig zijn

TALENTEN:



WELKE KLEUR BEN JIJ?
Persoonlijkheidstest



Vraag 1
Je gaat naar Parijs. Wat ga je daar doen? 

GEEL: Ik plan van te voren waar ik heen wil en hoe ik daar kom.

ROOD: Ik ga shoppen en stappen.

GROEN: Ik ga me verdiepen in de stad. Ik ben het liefst de hele dag op pad.

BLAUW: Je kunt mij in kleine cafeetjes en leuke restaurantjes vinden. Ik wil veel 
contact met mensen.  



Vraag 2
Je wilt een nieuwe telefoon kopen. Hoe doe je dat?

GEEL: Mijn telefoon moet het altijd doen. Ik zoek eerst uit hoe ik de beste deal 
kan krijgen.

ROOD: Ik denk er niet te lang over na en maak een vrij impulsieve beslissing.

GROEN: Mijn telefoon moet functioneel zijn. Ik doe onderzoek om de beste 
telefoon te kopen.

BLAUW: Ik vraag aan mensen in mijn omgeving wat zij de beste telefoon 
vinden en kies mijn telefoon vooral op gevoel. 



Vraag 3
Welke woorden passen het meest bij jou?

GEEL: Controle, structuur, plannen

ROOD: Avontuur, middelpunt, competitief

GROEN: Nieuwsgierig, kennis, lat ligt hoog

BLAUW: Gevoel, met anderen, creatief



Vraag 4
Je gaat naar een verjaardagfeest en moet een cadeau kopen. Wat doe 
je?

GEEL: Ik wil zeker weten dat ik het goede cadeau haal, ik probeer er van te 
voren achter te komen wat iemand wil hebben.

ROOD: Op het laatste moment realiseer ik me dat ik nog een cadeau moet 
hebben. Vaak koop ik dan nog snel iets of ik doe mee met een cadeau dat 
anderen geven. 

GROEN: Ik probeer een cadeau te kopen waar iemand echt iets aan heeft.

BLAUW: Ik koop een cadeau met gevoel en aandacht. 



Vraag 5
Je gaat een avondje uit. Waar ga je heen? Hoe gedraag je je?

GEEL: Ik geef niet zoveel om uitgaan.

ROOD: Ik ben gek op uitgaan. Ik geef teveel geld uit en maak het vaak te laat. 

GROEN: Ik ga naar een hippe plek waar ik wel kan praten. 

BLAUW: Het maakt me niet uit waarheen, als het maar gezellig is en goed 
voelt. 



Vraag 6
Ik ben een persoon die….

GEEL: …to-do lijstjes en planningen maakt

ROOD: …zijn grenzen verlegt. 

GROEN: …in een discussie altijd met een ‘maar’ komt.

BLAUW: …met creatieve ideeën komt.



Vraag 7
Je hebt binnenkort een toets. Wat doe je?

GEEL: Ik leer ruim van tevoren en plan goed.

ROOD: Ik leer een avond van te voren. Een zesje is ook goed genoeg.

GROEN: Ik probeer slim te leren. En ik ga voor hoge cijfers.

BLAUW: Ik wil graag in groepsverband leren. Ik help anderen met leren en 
deel mijn kennis graag met anderen. 



Vraag 8
Je krijgt 200 euro. Wat doe je ermee?

GEEL: Ik stort het op mijn spaarrekening.

ROOD: Ik koop er iets opvallends mee of ik ga er iets spectaculairs mee doen.

GROEN: Ik koop iets waarvan ik weet dat het me ook weer geld kan opleveren.

BLAUW: Ik deel het met mijn vrienden. Ik ga gezellig iets leuks doen om nooit 
te vergeten. 



Vraag 9
Welk past het best bij jou?

GEEL: “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”

ROOD: “Het leven is één groot feest” 

GROEN: “Waar een wil is, is een weg”

BLAUW: “Volg je hart, want dat klopt”



Vraag 10
Je gaat kleding kopen. Waar let je op?

GEEL: Ik ben op zoek naar koopjes, kortingen en aanbiedingen.

ROOD: Ik wil graag een goed merk. Het liefst kleding volgens de laatste mode.

GROEN: Ik wil goede kwaliteit kleding van een goed merk.

BLAUW: Ik vind het belangrijk dat mijn kleding eerlijk gemaakt is. 



Vraag 11
Hoe ziet je tas eruit?

GEEL: Ik heb een stevige, praktische tas en ik heb voor de zekerheid veel bij 
me. 

ROOD: Mijn tas is ongeorganiseerd (of ik heb geen tas.) Ik heb weinig bij me. 

GROEN: Ik heb een goede, mooie tas. De boeken en schriften die ik nodig heb, 
heb ik bij me. 

BLAUW: Ik heb geen standaard tas, mijn tas is creatief en/of persoonlijk. 



Vraag 12
Je gaat boodschappen doen, hoe pak je dit aan?

GEEL: Ik maak een lijstje en zoek vervolgens waar ik welke aanbieding kan 
vinden. En ik heb er een hekel aan als ze de winkelindeling hebben veranderd!

ROOD: Ik ga zo snel mogelijk naar de winkel en koop waar ik zin in heb, 
zonder te weten of het nodig is. 

GROEN: Ik neem alleen de dingen mee die op mijn lijstje staan. 

BLAUW: Gezellig, winkelen! Ik vraag of een vriend(in) ook mee kan
voor de gezelligheid. Ik koop graag de leukste aanbiedingen.



Vraag 13
Wat spreekt jou het meest aan?

GEEL: Weten waar ik aan toe ben. 

ROOD: Waardering van anderen krijgen.

GROEN: Nieuwe dingen leren. 

BLAUW: Een oprecht gesprek met iemand voeren. 



Vraag 14
Hoe gebruik jij social media?

GEEL: Ik gebruik het om te zien wanneer de verjaardagen van mijn vrienden en 
andere evenementen zijn.

ROOD: Handig, ik kan zo iedereen laten zien als ik iets leuks heb gedaan!

GROEN: Het is vooral handig als ik iemand nodig heb. Puur noodzakelijk!

BLAUW: Ik vind het handig om contact te houden met al Mijn vrienden, ook in 
het buitenland. Ik kijk graag naar wat iedereen doet!



Vraag 15
Voor een project moet je in groepjes samenwerken. Welke rol neem jij 
op je?

GEEL: Ik houd het overzicht, ik maak planningen en zorg dat iedereen zijn 
werk op tijd inlevert. 

ROOD: Ik ben praktisch en oplossingsgericht. In discussies zorg ik ervoor dat 
we niet te lang blijven praten maar knopen doorhakken. 

GROEN: Ik zoek zoveel mogelijk informatie over het onderwerp op en probeer 
kritisch te kijken naar zowel mijn eigen werk als dat van anderen. 

BLAUW: Ik zorg ervoor dat de samenwerking soepel verloopt en kom met 
creatieve oplossingen voor problemen. 



En nu?
Tel het aantal keer dat je geantwoord hebt met:

GEEL
ROOD
GROEN 
BLAUW





→ je mag wel buiten jouw eigen comfort zone gaan kijken

→ luister wat meer naar jouw hart

→ waar word ik écht blij van?



VOORBEELDBEROEPEN

accountant planner
logistiek leraar 

wetenschapper secretaresse 
ambtenaar onderzoeker

laborant docent organisator 
facilitair medewerker

roostermaker 
IT’ers

fiscalist controller verzekeraar



→ ga niet te snel, denk nog eens een tweede keer na over jouw keuze

→ ga echt naar open dagen en oriënteer je van te voren!

→ realiseer je goed wat een jaar verkeerd kiezen je kost!



VOORBEELDBEROEPEN

Handelaar Marketeer Ondernemer 
Manager Verkoper

Event-manager DJ
Restauranteigenaar
Horecabaas Fysiotherapeut

Politieagent Piloot Militair
Performer Topsporters
Reisbegeleider    Kapitein



→ minder rekening houden met wat mijn omgeving van mij vindt

→ een beetje minder doelgericht mag ook wel!

→ luister wat meer naar jouw hart 



VOORBEELDBEROEPEN

Jurist Adviseur 
Advocaten Bankier

Professor Manager
Arts Ingenieur Consultant

Fiscalisten Accountants
Notaris     Bedrijfseconoom



→ kijk niet alleen naar wat jouw vrienden gaan doen, maar naar jezelf

→ vergeet niet naar de toekomstperspectieven te kijken

→ kijk inhoudelijk naar wat de studie jou te bieden heeft



VOORBEELDBEROEPEN
Muzikant Danser

Theatermaker Acteur
Kunstenaar  Schilder Leraar

Psycholoog   
Conceptontwikkelaar

Socioloog
Jongerenwerker

Coach Dierenarts 
Bosbeheerder    Filosoof 

Maatschappelijk werker
Archeoloog    Pedagoog

Antropoloog  Museummedewerker



STUDIEKEUZE 
TRENDS 2021-2022

UITVAL

NUMERUS FIXUS STUDIES

STUDIEFINANCIERING EN LANGSTUDEERBOETE

BSA

HOEVEELHEID STUDIES

BACHELOR/ MASTER
MINOR-MAJOR

INTERNATIONALISERING

TUSSENJAAR

VÓÓR 1 MEI INSCHRIJVEN
[Numerus fixus voor 15 jan] 



VÓÓR 1 MEI 
INSCHRIJVEN!
EN VAAK AL EERDER…!
VÓÓR 15 JANUARI



HBO-
BACHELOR

(4 JAAR)

WO
BACHELOR

(3 JAAR)

SCHAKEL-
JAAR

ALGEMENE MASTER (1 JR)
ONDERZOEKSMASTER (2JR)
TECHNISCHE MASTER (2 JR)

MINOR(S)

MINOR(S)

SPECIALISATIE BINNEN BACHELOR

Major = vaste vakken (1e jr. & specialisatie) | Minor = keuzevak (30 pt.)

MAJOR MAJOR



BINDEND STUDIE-ADVIES
(BSA)

> De meeste bachelors hanteren BSA
> Per opleiding en instelling verschillend



STUDIES MET SELECTIE AAN DE POORT

Voorbeelden:
> Fysiotherapie
> Psychologie 
> Rechten (WO &HBO)
> Journalistiek
> Verpleegkunde
> Geneeskunde

NUMERUS FIXUS  STUDIES

AANMELDEN VOOR 15 JANUARI!!
Kijk goed op duo.nl à voorlopige opgave selectiestudies!!

www.studiekeuze123.nl



www.studiekeuze123.nl

> 1900 HBO Bachelors in 
Nederland

> 400 Universitaire Bachelors 
in Nederland

http://www.studiekeuze123.nl


KOSTEN STUDEREN (DUO.NL)
> Lening, collegegeldkrediet, reisproduct, 
aanvullende beurs
(totaal max €1.116,95 per maand, max 7 jaar, tenzij 
langere studie)

> Aflossen kan in 35 jaar.

> Wettelijk collegegeld is € 2.168,-per jaar 
(voltijd HBO/WO studie, 1e jaar 50%) 

> Een student geeft gemiddeld 
€ 12.000  per jaar uit 



Denk aan (online) open dagen, meeloopdagen 
& proefstuderen! 

En bedenk vooral goed WAT je daar gaat doen!

WWW.STUDIEKEUZE123.NL  | WWW.STUDIEKEUZE.QOMPAS.NL

http://WWW.STUDIEKEUZE123.NL%7C
http://WWW.STUDIEKEUZE.QOMPAS.NL


VRAGEN?


