
Belangrijk. Dat is de keuze voor een 
vervolgstudie. Maar ook lastig. Waar ben je 
goed in? Wat vind je leuk? Welk beroep ga 
je kiezen? En welke opleiding hoort daarbij?

kom
kiezen

Weet je al 
welke opleiding 
je gaat volgen?
Meld je meteen aan:
gildeopleidingen.nl

Twijfel je nog?
Geen probleem. 

Doe de studiekeuzetest:
events.gildeopleidingen.nl

Heb jij een havo-diploma? Ook dan is 
een mbo-opleiding een goede keuze.
Bij Gilde Opleidingen kun je een niveau 
4-opleiding vaak verkort afronden. 
Wil je daarna verder naar het hbo, dan 
krijg je meestal een verkorting van 1 jaar. 
Op praktisch gebied heb je een voorsprong 
op studenten die van havo of vwo komen.

Kom meelopen. 
Wil jij een kijkje nemen bij Gilde Opleidingen, 
een praatje maken met studenten en erachter 
komen of dit jouw school is? Kom meelopen! 
Check de data op events.gildeopleidingen.nl.

Na de test nog niet zeker
van je keuze?

Check de achterzijde 
van deze flyer.



Kom je bij mij 
op gesprek? 

Leuk.

Weet jij nog niet welke opleiding 
het wordt? Dat is niet zo gek. 
Kiezen is gewoon lastig. 
Maar geen paniek, ook dan 
staan we voor je klaar. Meld je 
aan voor een gesprek bij het 
Gilde Loopbaancentrum. 
Onze loopbaanadviseurs 
helpen je met je keuze. 

“Kom je bij mij op gesprek? Leuk. 
Wat kun je verwachten? We nemen 
iets te drinken en maken dan een 
praatje. Ik wil je natuurlijk een beetje 
leren kennen. En nee, ik hoef niet 
je pincode te weten, hoor ; ). Wat 
dan wel? Nou, bijvoorbeeld op 
welke school je hebt gezeten of de 
opleiding(en) die je tot nu gevolgd 
hebt. Je (snuffel)stages, hobby’s en 
bijbaantjes. Oók vertel je mij waar 
je goed in bent en wat je leuk vindt. 
Heb ik dat allemaal op een rijtje, 
dan ga je een beroepskeuzetest 
doen op de computer. 

Als we de uitkomsten hiervan 
bespreken weet je vaak al in welke 
richting je interesses liggen. Wel 
zo fijn, hè? Na ongeveer 1,5 uur 
(we zijn bijna klaar) spreken we 
af wat je allemaal gaat doen om 
te kijken of de opleidingen die jij 
het interessantst vindt echt bij je 
passen. Dit kan zijn: informatie op 
internet zoeken, filmpjes bekijken, 
een open dag bezoeken, meelopen 
met opleiding(en) of bij bedrijven. 
De keuze is dan opeens niet meer 
moeilijk. Gelukkig!”

Afspraak maken met het Gilde 
Loopbaancentrum? 
Neem contact met ons op.

Telefoonnummer: 088 468 25 28
E-mail: info@gildeloopbaancentrum.nl
www.gildeloopbaancentrum.nl

MARIEKE VAN KEMENADE, 
LOOPBAANADVISEUR 
GILDE LOOPBAANCENTRUM.


