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Dit hoofdstuk gaat over het kiezen van een vervolgopleiding. Je begint met het lezen van een tekst
waarin advies wordt gegeven over het kiezen van een vervolgopleiding en gaat daarna een presentatie
voorbereiden en geven over je eigen studiekeuze. Je leert gebruik te maken van een spreekschema.
Daarna ga je een onderzoek voorbereiden waarbij je drie mensen interviewt over hun studiekeuze en
werk. 
Als voorbereiding op dit onderzoek vat je stapsgewijs een voorbeeldinterview samen. Dit zal je helpen bij
het opstellen van je eigen onderzoeksvragen. 

In de studieles ga je je interviews verder voorbereiden, uitvoeren en de resultaten weergeven. Je
destilleert adviezen voor je eigen keuzes en presenteert ze aan je klasgenoten. Daarna doe je een
woordenschatoefening met voorzetsels en uitdrukkingen met voorzetsels, waarna je afsluit met je
taaldagboek en taalthermometer.

December 2020

Het pakket NVT+ is door Petra van Gent (concept modules NVT+) en Bureau NVT (overzichten, uitwerking
modules NVT+, handleiding en lesbrieven NVT+) ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Taalunie,
dankzij financiële ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

U mag dit materiaal delen en bewerken voor uw eigen lessen. 
Indien u het lesmateriaal deelt, dient u de naam van het project en ontwikkelaars
te vermelden. U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Hoofdstuk 4 De vervolgstudie



Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 1   Taalriedel

Hoofdstuk 4 De vervolgstudie

Wat ga jij studeren? 
Wat ga jij studeren? 

 
Ik heb nog geen idee, en jij?
Ik heb nog geen idee, en jij?

 
Waar ben jij goed in?
Waar ben jij goed in?

 
Volgens mij is daar weinig werk in.
Volgens mij is daar weinig werk in.

 
Heb je daarover nagedacht? 
Heb je daarover nagedacht?

 
Is die studie op het HBO of op de universiteit? 
Is die studie op het HBO of op de universiteit? 

 
Hoe lang duurt die studie precies?
Hoe lang duurt die studie precies? 

 
Wat vind je belangrijk? 
Wat vind je belangrijk ? 

 
Een hoog salaris, veel vrijheid of nog iets anders? 
Een hoog salaris, veel vrijheid of nog iets anders? 

 
Pfffff, er is zoveel keuze!
Pfffff, er is zoveel keuze!

 
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik zie door de bomen het bos niet meer. 

 
Maak je geen zorgen!
Maak je geen zorgen! 

 
Het komt echt wel goed, hoor.
Het komt echt wel goed, hoor.
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A. Lees de tekst

1 Het maken van een goede studiekeuze lijkt een fluitje van een cent, maar het is helemaal niet
gemakkelijk. Het aanbod van studies is groot: hoe vind je hierin de weg? Hoe zorg je dat je niet de
weg kwijtraakt? Het beste is om eerst heel goed te kijken naar wat jij wilt, wat je kan en wie je bent.
Laat je daarbij niet te veel leiden door de meningen van anderen, maar kijk eerst goed naar jezelf. 

2 Bijvoorbeeld: je wilt graag in de horeca werken maar je wil ook een gezin hebben en in het
weekend ben je dol op stappen. Is de keuze om te gaan werken in de horeca dan wel een geschikte
keuze voor jou? Heb je de consequenties goed overwogen? Een ander voorbeeld: je wilt graag ICT
studeren maar je bent niet zo goed in wiskunde. Is een studie waarin wiskunde een belangrijk
onderdeel vormt dan wel geschikt voor jou? 
Een laatste voorbeeld: je bent vrij en doet wat je wilt, niet morgen maar nu. Regels zijn niks voor
jou! Is werken in de zorg voor jou dan een geschikte keuze?

3 En dan is er nog de samenleving: welke studies leiden toe naar werk? Wat is de vraag naar en
wat is het aanbod van personeel in bepaalde beroepen? Aan welke beroepen heeft de samenleving
behoefte? Dat verschilt van jaar tot jaar en ook per land. Ook daar moet je onderzoek naar doen!
Een beroep kiezen waar geen vraag naar is, is niet zo verstandig. 

4 Je moet ook goed nadenken over de taal waarin je het best functioneert. Ga je in het Nederlands
studeren of misschien in het Engels? En hoe zit het met de studie die jij graag wilt doen? In welke
taal kun je die studie doen?

4 Kortom: er komt heel wat kijken bij het kiezen van een vervolgstudie. Kies daarom verstandig.
Zorg dat je weet wie jij bent, wat je wilt, wat je kan en wat de samenleving waarin je wilt wonen
nodig heeft. Laat dit allemaal meewegen bij het kiezen van een vervolgopleiding.

B. Wat is de betekenis van de schuingedrukte woorden in de tekst? 
    Schrijf de woorden hieronder met de betekenis erachter.

Oefening 2   Een vervolgopleiding kiezen
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Oefening 3   Mijn studiekeuze

Hoofdstuk 4 De vervolgstudie

A Je gaat een presentatie voorbereiden. 

In deze presentatie vertel je:
- waar je over gaat spreken en waarom;
- welke studie jouw voorkeur heeft;
- wat jouw overwegingen zijn om voor deze studie te kiezen.

Je besluit met een korte samenvatting en je voorlopige conclusie.

Denk aan de presentatietips die jullie eerder hebben geformuleerd en aan de video over het slot van
een presentatie. 

Je ziet dat de opdracht uit drie verschillende onderdelen bestaat.

Het eerste deel, de inleiding, is kort. Je legt uit waarover je gaat spreken.
Het middelste deel is langer: het bevat drie of vier onderdelen.
Het slot bestaat is kort: het bevat twee onderdelen.

B Bekijk het schema hieronder.

In het schema staan de onderdelen van je presentatie links.
Eventuele functies en/of signaalwoorden bij die onderdelen staan rechts.

C Oefen in je groepje met het houden van een korte presentatie vanuit dit schema.

D Doe daarna je presentatie om beurten voor de klas.
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Spreekschema opdracht In functies

INLEIDING
- Je vertelt een anekdote of verhaaltje om de
aandacht van je publiek te trekken.

- Je geeft de probleemstelling.

KERN
- Je beschrijft een studie die je leuk vindt.

- Je beschrijft wat je overwegingen zijn.

- Je geeft een toelichting.

- Je geeft voorbeelden.

SLOT
- Je geeft een samenvatting.

- Je sluit af met een conclusie.

Denk hierbij ook aan de tips uit het college
van de Universiteit van Nederland!

INLEIDING

Probleemstelling: wanneer / wat /
voor wie / waarom / welke?

KERN
wat / waar / hoe lang duurt de studie /
vakkenpakket / etc.

voordelen en nadelen / mening geven

dat betekent... / dat wil zeggen ...

bijvoorbeeld... / zoals ....

SLOT
Kortom, dus 



Oefening 4   Een interview met ...

Hoofdstuk 4 De vervolgstudie

Je gaat straks in de studieles drie mensen interviewen over hun studiekeuze en werk. 

Je gaat achterhalen op basis waarvan ze hun studiekeuze hebben gemaakt, of ze ooit een switch
hebben overwogen, of ze tevreden zijn over hun keuzes of het achteraf anders hadden willen doen en
hoe hun studiekeuze heeft geleid tot het werk dat ze nu doen. 
Ook probeer je te achterhalen welke eigenschappen van belang zijn en welke eigenschappen ze
hebben moeten ontwikkelen. 

Het doel is voor jou om tips en advies te krijgen over studiekeuze, eigenschappen en je toekomstige
carrière. 

Je mag de interviews doen in een taal naar keuze, maar het resultaat van de interviews schrijf je in het
Nederlands. 

Op de volgende pagina staat een voorbeeldinterview. Lees het interview en vul in:
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Studieloopbaan

Carrièreverloop

Hoe keuzes gemaakt?

Adviezen 

Samenvatting



Mijn naam is Janneke Liefrink, ik ben 44 jaar oud en ik heb mijn eigen vertaalbureau. Ik tolk en
vertaal van het Engels naar het Nederlands en Duits. 

Wilde je altijd al vertaler worden?
Nee, eigenlijk niet. Toen ik klein was, wilde ik altijd kinderarts worden. Ik droomde ervan de wereld
rond te reizen en als tropenarts te werken. 

Waarom werd je dat dan niet? 
Nou, toen ik 14 was en in de derde klas zat, had ik moeite met natuurkunde. Mijn vrienden zeiden:
“Ach, laat het toch vallen als je het moeilijk vindt. De leraar is toch niet aardig en dan zitten we
gezellig bij elkaar tijdens onze vakken.” Toen heb ik natuurkunde laten vallen, terwijl ik ergens wel
wist dat het noodzakelijk was voor een studie medicijnen. Maar ik liet me meer leiden door mijn
vrienden dan door mijn eigen dromen en wensen. Stom, achteraf gezien. 

Maar je had het vak toch wel kunnen inhalen later? 
Ja, dat had ik wel kunnen doen maar na mijn eindexamen had ik daar niet zoveel zin in. Ik weet ook
niet of ik wel stressbestendig genoeg ben om arts te zijn, en of ik al die ellende wel los kan laten als
ik thuis ben. Ik werk graag met jongeren hoor en ben heel communicatief, maar bedacht me dat ik
die kwaliteiten ook ergens anders voor kon gebruiken. 

Waarom ben je eerst sociale geografie gaan studeren? 
Het leek me wel interessant, maar ik had me er eigenlijk niet genoeg in verdiept. Mijn ouders zeiden
dat het een belangrijke studie was waar ik veel geld mee zou verdienen en ik vond het moeilijk een
keuze te maken. Toen ik ermee bezig was, voelde ik wel dat de studie niet bij me paste, maar ik
durfde mijn ouders niet teleur te stellen door dit te bespreken. Ik stak mijn kop in het zand en bleef
ingeschreven staan, terwijl ik totaal geen motivatie had voor deze studie.  

Hoe ben je dan toch geswitcht? 
Nou, mijn cijfers waren heel slecht en uiteindelijk heb ik het met mijn studie-adviseur en ouders
besproken. Ze vonden het jammer dat ik er pas zo laat mee kwam en stimuleerden me om een
keuze te maken die beter bij me paste. Toen kwam ik uit bij Engels. Ik houd van talen, ik sprak goed
Engels omdat ik met mijn ouders lang in het buitenland heb gewoond en het feit dat ik tweetalig ben
opgevoed (Nederlands en Duits) gaf me ook veel voorsprong bij het leren van talen. Ik was zo
opgelucht toen ik mijn plek had gevonden!  

lees verder op de volgende pagina

Hoofdstuk 4 De vervolgstudie

Oefening 4   Een interview met ... (vervolg)
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Naam: Janneke Liefrink
Leeftijd:44
Droombaan als kind: kinderarts 
Studie: 1 jaar sociale geografie, daarna Engels (HBO) 
Werk: eerst docent, nu vertaler



Oefening 4   Een interview met ... (vervolg)
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Wat doe je nu? 
Na mijn studie heb ik eerst gewerkt als leraar. Dat vond ik geweldig en dat heb ik met veel plezier
gedaan. Na een jaar of 15 bedacht ik me dat ik misschien ook iets anders kon gaan doen en leek het
feit dat ik tweetalig ben, me een enorm voordeel. Ik ben toen mijn eigen bedrijf gestart en ben vertaler
Engels en Duits. Af en toe train ik ook docenten, zodat ik ook nog aan de zijlijn bezig ben met
onderwijs. Een perfecte combinatie vind ik!

Heb je nog wel eens spijt van de keuzes die je hebt gemaakt? 
Spijt is een groot woord, maar ik heb wel lang getwijfeld of ik niet toch nog de zorg in zou moeten
gaan. Ik heb toen gesproken met een kennis die arts is, en dat hielp heel erg. Ik realiseerde me dat ik
het vak van arts heel erg geïdealiseerd had en dat ik te weinig had nagedacht over de voor mij
negatieve kanten. Hij werkte bijvoorbeeld wel 80 uur per week en dat zou ik helemaal niet willen. Ik
vind het heel belangrijk om ook voldoende tijd te hebben voor mijn kinderen en mijn hobby’s. Toen was
ik er wel helemaal van overtuigd dat ik de juiste keuze had gemaakt.  

Heb je nog tips voor jongeren die nu voor een keuze staan? 
Ja, blijf bij jezelf. Dus laat je niet beïnvloeden door vrienden of ouders. Natuurlijk kun je met ze praten
voor advies maar uiteindelijk is het jouw toekomst, niet die van hen. En bedenk dat het nooit te laat is
voor een verandering. Je kunt een verkeerde keuze maken, maar het is belangrijk om dat zo snel
mogelijk te onderkennen en hier open over te zijn. Daarnaast zou ik je adviseren om echt te
achterhalen wat een beroep inhoudt en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Ik had
bijvoorbeeld niet goed bedacht dat mijn meertaligheid een enorm voordeel is. Het feit dat ik Duits,
Nederlands en Engels spreek, geeft mij enorme voordelen bij mijn huidige werk. En denk goed na over
wat je belangrijk vindt. En tot slot: zorg dat je werk kiest waar je plezier in hebt, want je gaat het
waarschijnlijk lange tijd doen!



Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 5   Taalriedel
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Je moet met veel mensen je plannen bespreken. 
Je moet met veel mensen je plannen bespreken. 

 
Dan wordt het vanzelf duidelijk.
Dan wordt het vanzelf duidelijk.

 
Steek alleen niet je kop in het zand. 
Steek alleen niet je kop in het zand. 

 
Daar kom je niet verder mee.
Daar kom je niet verder mee.

 
Wees niet bang om verkeerde beslissingen te nemen. 
Wees niet bang om verkeerde beslissingen te nemen. 

 
Er is altijd wel een weg terug. 
Er is altijd wel een weg terug. 

 
Blijf niet hangen in een verkeerde keuze.
Blijf niet hangen in een verkeerde keuze.

 
Maar wees eerlijk en praat erover.
Maar wees eerlijk en praat erover.

 
Dan helpt iemand je wel uit de brand.
Dan helpt iemand je wel uit de brand.
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De oefeningen in de studieles voer je zelfstandig uit. 
De bedoeling van deze studieles is dat je de stof nog eens herhaalt en verwerkt. 
Je hebt ruimte voor het opschrijven van moeilijke woorden, handige websites en tips van andere studenten. 
Ook kun je hieronder aan het einde van de studieles vragen opschrijven die je nog hebt aan je docent.

Hoofdstuk 4 StudielesDe vervolgstudie
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Mijn moeilijke woorden

Handige websites 

Tips van andere studenten 

Vragen die ik nog heb aan mijn docent 

Dingen die ik nog moeilijk vind



Hoofdstuk 4 

Oefening 1   Voorbereiding van mijn interviews

Studieles

A Bepaal welke 3 mensen je gaat interviewen en waarom. Noteer ze hieronder.

  1.
  2.
  3.

B Welke vragen zou je kunnen stellen om de benodigde informatie te achterhalen? Noteer ze hieronder.

C  Maak een planning. Wanneer moet je de opdracht inleveren? Schrijf die datum helemaal onderaan
en plan terug. 
Schrijf je planning hieronder en bespreek het met je docent. 

D Voer je interviews uit en maak notities. Je gaat de informatie uitwerken in oefening 2. 
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Taak             geplande datum: deadline inleveren:

De vervolgstudie
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Oefening 2   Resultaten van mijn interviews

StudielesDe vervolgstudie

Voer je interviews uit en maak notities. 
Formuleer aan het einde van elk interview (mét of zonder hulp van de geïnterviewde) 5 tips. 

Studieloopbaan

Carrièreverloop

Hoe keuzes gemaakt?

Adviezen 
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samenvatting interview 1 

Informatie over de persoon
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Oefening 2   Resultaten van mijn interviews (vervolg)

StudielesDe vervolgstudie
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Studieloopbaan

Carrièreverloop

Hoe keuzes gemaakt?

Adviezen 

samenvatting interview 2 

Informatie over de persoon
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Oefening 2   Resultaten van mijn interviews (vervolg)

StudielesDe vervolgstudie
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Studieloopbaan

Carrièreverloop

Hoe keuzes gemaakt?

Adviezen 

samenvatting interview 3 

Informatie over de persoon
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Oefening 2   Resultaten van mijn interviews (vervolg)

StudielesDe vervolgstudie

D Noteer de belangrijkste tips uit de 3 interviews hieronder. 
Waarom kies je die tips? Presenteer ze aan de klas.  
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tips voor het kiezen van een vervolgstudie 
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Oefening 3   Woordenschat

StudielesDe vervolgstudie

1. Ik droom _______________ een carrière als filmster.

2. Hij heeft ontzettende moeite _________________ wiskunde en biologie. 

3. Technische kennis is absoluut noodzakelijk ________________ deze baan. 

4. Je moet je niet laten leiden _______________ je vrienden bij het kiezen van vakken. 

5. Heb jij ook zo’n zin _____________________ het afstudeerfeestje vanavond?

6. Hij werkt graag _____________ zijn handen, dus een technische studie lag voor de hand.

7. Dit apparaat kun je gebruiken ______________ het maken van smoothies. 

8. Ik heb me nog helemaal niet verdiept _____________ de eisen voor die studie!

9. Kun je veel geld verdienen _________________ deze functie? 

10. Het vak van psycholoog past denk ik goed _________ jou, want je bent erg invoelend. 

11. Ik vind het echt moeilijk om nog motivatie te hebben __________ mijn studie.

12. Het is belangrijk om je plannen ____________ veel mensen te bespreken. 

13. Waarom kom je pas zo laat _______________ die bezwaren?

14. vanwege mijn interesse voor taal kwam ik uiteindelijk uit _________ een studie taalwetenschap. 

15. Ik houd ontzettend _____________ wiskundige vraagstukken. Daar kun je me ’s nachts voor wakker maken!

16. Hij is dag en nacht bezig _________ zijn werk, ik vraag me af of hij wel slaapt. 

17. Gelukkig heb ik uiteindelijk geen spijt gekregen ___________ mijn keuze.

18. Door mijn drukke baan heb ik nauwelijks tijd ____________ andere dingen. 

19. Ik ben er____ overtuigd dat we allemaal de juiste keuze gaan maken. 

20. Voor mij is het het belangrijkst dat je plezier hebt _______ je werk, wat denk jij? 
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Vul de zinnen hieronder aan. 
Kies uit: 

met - voor - van - in - door - bij 
 

Let op! Deze voorzetsels gebruik je meerdere keren!



Hoofdstuk 4 StudielesDe vervolgstudie
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Mijn taaldagboek datum:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Beschrijf een leersituatie uit de afgelopen periode. 
Gebruik de informatie uit oefening 4 van hoofdstuk 1 om de inleiding, kern en conclusies te beschrijven. 



1. Mijn Nederlandse taalvaardigheid is op een goed niveau.

2. Ik kan zonder problemen in het Nederlands gaan studeren.

3. Ik heb hard gewerkt aan het verbeteren van mijn taalvaardigheid. 
  

4. Ik heb deze periode voldoende Nederlands gesproken.

5. Ik heb ook buiten de les iets gedaan aan mijn Nederlands.

6. Ik durf genoeg Nederlands te spreken in de les.

7. Ik heb anderen geholpen met het verbeteren van hun Nederlands.

8. Ik heb goed samengewerkt in de les.

10. Ik ben trots op wat ik kan in het Nederlands.

11. Ik begrijp alles wat we deze periode hebben geleerd, goed.

12. Geef jezelf een cijfer van 1 tot 10. 
      
      Op dit moment geef ik mezelf een                    voor Nederlands, want

_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________

Hoofdstuk 4 

Geef op een schaal van 1-5 aan of je het eens bent met de stelling of niet. 
1 betekent: ik ben het er helemaal NIET mee eens. 
5 betekent: ik ben het er helemaal mee eens.  

1 2 3 4 5

Mijn taalthermometer

Studieles

datum:

De vervolgstudie
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