Gratis
Het studiekeuzetraject bij Landstede MBO
bieden we gratis aan. Wij vinden het namelijk
belangrijk dat iedere student de kans krijgt
om de best passende opleiding te kiezen. Ook
als je uiteindelijk kiest voor een andere school
dan Landstede MBO blijft het traject gratis.
Het belang van een goede keuze voor jou
staat voorop! Je kunt het hele jaar door
een afspraak met ons maken voor een
studiekeuze gesprek.

Meer weten of een afspraak
maken?
Denk jij JA! Ik wil graag een
studiekeuzegesprek of wil je
hier meer over weten? Dan kun
je contact opnemen met de
studiekeuzebegeleiders
Gerrit Niemeijer of
Kim ten Caat-Fokkens

Gratis informatienummer 0800-0245666
Bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur
of studiekeuze@landstede.nl

Hulp nodig bij je studiekeuze?

Wil jij een mbo opleiding volgen, maar weet je nog niet welke
het best bij jou past? Landstede Studieloopbaanoriëntatie
helpt je bij het maken van de juiste keuze.

Voor wie?
Zit je in je examenjaar vmbo, wil je overstappen
van de havo naar het mbo of wil je weer terug
naar school om een diploma te halen? Dan
ben jij je vast aan het oriënteren op een mbo
opleiding die bij jou past. Het maken van deze
keuze is niet altijd makkelijk. Ook al volg je je
LOB lessen op het VO en heb je een decaan
of mentor die je kan helpen met oriënteren,
toch is dit niet altijd voldoende. Hulp van een
objectieve studiekeuzebegeleider kan jou dan
verder helpen.

Wat bieden wij?
We beginnen met een intakegesprek. Hierin
maken we kennis met elkaar en zullen we
je al diverse vragen stellen, onder andere
over jezelf, je interesses, je stage en/of
werkervaringen en hoe je tot nu toe bezig
bent geweest met je keuze. Aan het einde van

dit gesprek hebben we inzichtelijk wat jij nog
nodig hebt om uiteindelijk de juiste keuze te
maken. Soms is een gesprek voldoende, maar
vaak vindt er een vervolgafspraak plaats.
Bij het eerste gesprek krijg je opdrachten mee
voor het volgende gesprek, deze verschillen per
persoon. Denk bijvoorbeeld aan opdrachten om
inzicht te krijgen in je kwaliteiten en valkuilen.
Maar ook een interessetest, open huizen
bezoeken, meelopen met een opleiding of
beroep en het bekijken van vacatures kunnen
onderdeel van de opdracht zijn. Eventueel kan
er nog een derde gesprek plaatsvinden. De
gesprekken zijn objectief, dus niet alleen op
Landstede-opleidingen gericht. Aan het einde
van het traject ben je in staat om zelf een
opleiding te kiezen die bij jou past of heb je op
zijn minst een concreet actieplan waarmee je
zelf verder kunt.
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