
  
  

Een studie kiezen: Verken jezelf – Verken jouw mogelijkheden – Kom in actie  
  

LESBRIEF  
OPDRACHT: WAT WIL IK WETEN?  
  
Deze opdracht kan gebruikt worden bij het opdoen van ervaring, zoals het bezoeken van een (online) 
open dag of een opleiding. De opdracht helpt de leerling of mbo-student in actie te komen en na 
te denken over wat voor hem belangrijk is bij het kiezen van een vervolgopleiding.  
  
Achtergrond en introductie van de opdracht  
Als de leerling of mbo-student een beeld van zichzelf heeft gekregen en een aantal interessante 
opleidingen heeft gevonden, is het tijd om in actie te komen. Deze opdracht kan helpen om meer 
inzicht te krijgen in wat voor hem belangrijk is bij het vinden van een passende 
vervolgopleiding. Wat wil je leerling of mbo-student weten?   
Jouw rol als begeleider hierbij is de leerling of mbo-student te stimuleren om ervaringen op te 
doen en hierover in gesprek te gaan met anderen.   
  
Je kunt de opdracht klassikaal bespreken en laten invullen. Vragen die aan bod komen, kunnen zijn:   
- Wat is voor jou belangrijk bij het kiezen van een vervolgopleiding?  
- Waar ga jij op letten?  
- Welke vragen ga je stellen en aan wie?   
  
Nabespreking van de opdracht: delen van ervaringen   
De opgedane ervaringen kunnen in een één-op-één gesprek besproken worden of in kleine groepjes 
tijdens een lob-les. Mogelijk heeft niet iedereen een open dag of voorlichting bezocht.   
Het klassikaal of in groepjes bespreken van de ervaringen kan hen stimuleren om in actie te 
komen. Zij die wel geëxploreerd hebben, krijgen door het bespreken van onderstaande 
vragen inzicht in de volgende stap die zij in hun keuzeproces kunnen zetten.  
Jouw rol als begeleider is je leerling of mbo-student stimuleren om een volgende stap te zetten in 
het keuzeproces.    
  
Vragen die bij de bespreking van de ervaringen aan de orde kunnen komen, zijn:  
- Wat heb je ontdekt?  
- In hoeverre denk je dat de opleiding die je hebt bezocht bij je past? Geef een cijfer van 1-10 en licht 
dat toe.  
- Wat spreekt je aan en wat niet?  
- Wat miste je?   
- Welke informatie of ervaring heb je nog nodig om je keuze te kunnen maken?   
- Wat ga je nu doen om een stap verder te komen in je keuzeproces?   
  
Laat de leerling of mbo-student opschrijven wat zijn volgende actie wordt, volgens de 5 W’s: 
wat, wanneer, (met of bij) wie, waar en waarom? En hoe?  


