
Wat
Expeditie Studiekeuze is opgezet voor examenleerlingen binnen 
het vmbo. Voor elk niveau.
Het programma start met een voorlopige studiekeuze  waarna de 
jonge studiezoeker, in een periode van vier maanden, via verschil-
lende LOB activiteiten gaat onderzoeken of dit ook de definitieve 
opleidingskeuze wordt.
 
Zwaartepunt van deze expeditie is een praktische beroepsopdracht. 
Met deze beroepsopdracht maakt de jonge studiezoeker op een 
praktijkgerichte manier kennis met de voorlopig gekozen opleiding 
en bijbehorend beroep. Aan het eind van het programma reflecteert 
de jonge studiezoeker op zijn eerder gemaakte voorlopige keuze. 
Komt de jongere tot de conclusie dat de onderzochte opleiding 
niet zijn daadwerkelijke studiekeuze gaat worden, dan kan een 
loopbaantest met bijbehorend loopbaangesprek worden ingezet. 
De uitkomsten van Expeditie Studiekeuze worden verwerkt in het 
Paspoort voor Succes.

Praktisch
Dit programma vindt plaats binnen het vmbo en wordt vanuit het 
mbo gefaciliteerd. Elke deelnemende school krijgt een contact-
persoon uit het mbo om het programma vooraf samen te stellen 
en te integreren in het bestaande LOB programma. Voor vmbo TL 
zou het programma als volledig profielwerkstuk ingezet kunnen 
worden. Ook wordt een deelnemende school tijdens het programma 
ondersteund bij de verschillende activiteiten.

Aanleiding
Expeditie Studiekeuze is een initiatief vanuit VSV verband en is 
geïnitieerd vanuit verschillende mbo instellingen binnen de regio. 
Dit programma helpt jongeren om op tijd in actie te komen in 
de keuze voor een vervolgopleiding, geeft hen samenhang om 
gericht aan de slag te gaan met LOB en laat jongeren op een laag-
drempelige manier kennis maken met de praktijk. Daarnaast vindt 
er tijdens dit programma een mooie samenwerking plaats tussen 
het vmbo en het mbo.
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Interesse om deel te nemen aan Expeditie Studiekeuze? 
Benieuwd naar de mogelijkheden voor een maatwerkprogramma? 
Neem contact op met Erik de Ruijter, projectleider: eruijter@deltion.nl of bel 06 558 711 82
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Startbijeenkomst met ouders en/of in de klas waarin Expeditie Studiekeuze wordt uitgelegd. 
Eventueel aangevuld met een algemene presentatie over het mbo.

Verwerkingsopdracht waarin jongeren nadenken over hun kwaliteiten (ook 360 ° feedback) en 
motieven. Daarnaast onderzoekt de jongere de verschillende profielen en opleidingen binnen 
het MBO.

De jongere maakt een voorlopige keuze voor een mbo opleiding die hij de komende periode wil 
onderzoeken.

In deze opdracht onderzoekt de jongere wat de opleiding inhoudt en welk beroepsbeeld hij heeft 
bij de gekozen opleiding. Ook wordt de jongere uitgedaagd om via zijn netwerk iemand uit het 
werkveld te interviewen.

Enthousiast? Dan gaat de jongere ervaring opdoen door het maken van een praktische beroeps-
opdracht. Voor (bijna) elke gekozen opleiding is er een passende opdracht, waarbij de jongere op 
een praktische manier kennis maakt met de opleiding en werkveld van zijn keuze. Deze opdracht 
wordt thuis, op school, in een bedrijf, in de buurt of vereniging uitgevoerd.

Het programma wordt afgesloten met bijvoorbeeld een presentatie voor mede leerlingen, ouders 
of docenten. Er wordt aan de hand van de 5 loopbaancompetenties teruggekeken op het keuze-
proces. Heeft de jongere een goede keuze gemaakt? Is er nog meer nodig om een definitieve 
studiekeuze te maken?

Mocht de jongere zich niet willen inschrijven voor de opleiding die hij heeft onderzocht én het 
lastig vinden om een andere keuze te maken, dan kan hij gebruik maken van een loopbaanadvies-
gesprek met een loopbaanadviseur binnen het mbo van maximaal één uur. Vooraf maakt de 
jongere een uitgebreide loopbaantest, waarbij in het gesprek de uitkomsten worden besproken.

Naast de bovenstaande onderdelen uit het programma, kan een deelnemende school ervoor 
kiezen om zelf aanvullende activiteiten toe te voegen, zoals:
 Onderwijsbeurs op 6 & 7 oktober 2023 in de IJsselhallen in Zwolle 
 Bekijkmbo, waarin leerlingen groepsgewijs praktisch kennismaken bij 
 een opleidingsrichting naar keuze
 Open dagen van de verschillende mbo scholen
 Meelopenmbo, waarin examenleerlingen een dag(deel) binnen een opleiding meelopen
 In contact of snuffelstage bij een bedrijf of instelling


