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School
Mijn profielkeuze

atheneum, Natuur & Gezondheid

Onderwerp profielwerkstuk

Gehoorschade door luisteren naar harde muziek?

Mijn favoriete vakken na de PakketKeuzetest

1. Biologie

2. Scheikunde

3. Kunstvak

Mijn beste vakken in de bovenbouw

1. Biologie

2. Engels

3. Wiskunde

Mijn beste vak in de onderbouw

Biologie

Mijn beste vakken in de onderbouw

1. Frans

2. Handvaardigheid

3. Biologie

Dit advies kreeg ik van de basisschool

vwo

Persoonlijk
Dit vind ik niet interessant

1. Iets creatiefs

2. Iets met machines bedienen

3. Iets met metaal

4. Iets met bouwen

5. Iets met krant, radio, tv, film

Dit vind ik interessant

1. Iets medisch

2. Mensen helpen of verzorgen

3. Iets met adviseren

4. Stoffen onderzoeken

5. Iets maatschappelijks

Mijn ontvangen complimenten

Je bent altijd super aardig!

Je kan goed leren.

Je helpt me altijd heel goed bij wiskunde.

Je hebt mooi haar!

Je bent mijn favoriete slappe lach-maatje :)

Mijn menstype
1.Sociaal 95%
2.Conventioneel 85%
3.Artistiek 60%
4.Onderzoekend 65%
5.Praktisch 45%
6.Ondernemend 45%
(Je hebt de volgorde gewijzigd. Zie de percentages voor

de oorspronkelijke volgorde.)

Mijn goede eigenschappen

samenwerken

Mijn netwerken
Ik heb vragen gesteld aan deze KeuzeKenner

Geneeskunde student

Bij het maken van mijn studiekeuze heb ik de mening

gevraagd van

mijn vader

mijn moeder

Ik heb een dagje op het werk meegelopen met

mijn moeder

Om de verschillen tussen onder- en bovenbouw te

ontdekken heb ik een interview gehouden met

Mai Zahriouh

Mijn studiekeuze
Mijn studiekeuze

Geneeskunde, Universiteit Utrecht, Utrecht

Mijn tweede studiekeuze

Biomedische Wetenschappen, Universiteit Utrecht, Utrecht

De instellingen van mijn voorkeur zijn

1. Universiteit Utrecht

2. Vrije Universiteit, Amsterdam

3. Universiteit van Amsterdam

Mijn favoriete studies na de OpleidingsKeuzetest

1. Geneeskunde

2. Biomedische Wetenschappen

3. Medische Natuurwetenschappen

Mijn favoriete studies in de bovenbouw

1. Geneeskunde

2. Biomedische Wetenschappen

3. Psychobiologie
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Mijn beroepskeuze
Dit is voor mij belangrijk

1. Onderzoek doen

2. Mijn kwaliteiten en ervaring gebruiken

3. Anderen helpen

4. Je hersens gebruiken

5. Contact met veel mensen

Mijn favoriete soort werk

Personeel en organisatie

Administratie

Controle

Onderzoek en ontwikkeling

Mijn favoriete sectoren in het hoger onderwijs

1. Gezondheid

2. Natuur

3. Gedrag en Maatschappij

Mijn droomberoep in de onderbouw

Chirurg

Mijn loopbaan
datum gesprek

25 mei

Mijn afspraken voor de volgende periode bij dit

gesprek waren

Ik ga me aanmelden voor de studies Geneeskunde én

Biomedische Wetenschappen, zodat ik een plan B heb.

Loopbaangesprek met

Met mijn decaan

We hebben het volgende besproken

Welke studies een goed alternatief voor geneeskunde zijn.

Ik heb ontdekt dat ik de volgende dingen leuk vind

Ik heb ontdekt dat ik via Biomedische Wetenschappen later

eventueel alsnog kan instromen in Geneeskunde.

Ik heb ontdekt dat ik goed ben in

Ik heb ontdekt dat ik vooral ook het onderzoeksgedeelte van

geneeskunde wel heel leuk vind.

Ik heb ontdekt dat ik de volgende dingen minder leuk

vind

Nee, volgens mij niet.

Mijn keuzeactiviteiten

Wat voor werk doen je ouders?  23 mei 2016

Mijn doel:

Te weten komen hoe het is om op een laboratorium te werken.

Mijn resultaten:

Ik heb met mijn moeder meegelopen.

Mijn conclusie:

Ja

Mijn vervolg:

Meer stages proberen te regelen.

Ken jij de verschillen tussen onder- en bovenbouw?

23 mei 2016

Mijn doel:

Ik wil weten of de bovenbouw heel veel moeilijker is dan de

onderbouw.

Mijn resultaten:

Door de vragen te stellen.

Mijn conclusie:

Dat het soms moeilijker is, maar dat ik het kan halen als ik

mijn huiswerk goed bijhoud.

Mijn vervolg:

Gesprek met mijn mentor.

Maandag

Donderdag

Dinsdag

zaterdag zondag

vrijdag

woensdag
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Mijn loopbaancompetenties
vwo 1

Hoe heb jij voor je middelbare school gekozen? 19 mei 2016

Totaal: 1 0 1 0 0 0

vwo 2

Je vakken 19 mei 2016

Totaal: 1 1 1 0 0 0

vwo 3

Welke vakken kies jij? 19 mei 2016

Introductie PakketkeuzeTest 19 mei 2016

Interessetest 19 mei 2016

Mijn vakken 19 mei 2016

Geef je weleens complimenten?  20 mei 2016

Wat vind jij interessant? 20 mei 2016

Wat is jouw droomberoep? 20 mei 2016

Weet jij welke profielen aansluiten bij welke studies en beroepen? 23 mei 2016

Ken jij de sectoren in het hoger onderwijs? 23 mei 2016

Beroepen checken   



23 mei 2016

Gesprek mentor of decaan 23 mei 2016

Wat zijn de verschillen tussen onderbouw en bovenbouw? 23 mei 2016

Ken jij de verschillen tussen onder- en bovenbouw?  23 mei 2016

Waar ben jij goed in? 23 mei 2016

Wat voor werk doen je ouders?    23 mei 2016

De mening van anderen telt... 23 mei 2016

Hoe voer jij je loopbaangesprek? 25 mei 2016

Totaal: 17 5 6 5 5 6

vwo 4

Welk werk past bij jouw persoonlijkheid? 19 mei 2016

Totaal: 1 1 1 0 0 0

vwo 5

Op welke prestaties ben jij trots? 19 mei 2016

Totaal: 1 1 0 0 0 0
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vwo 6

Wat is jouw studie top 3? 19 mei 2016

Wat ga je onderzoeken in je profielwerkstuk? 19 mei 2016

Wat is jouw voorlopige studiekeuze? 20 mei 2016

Introductie OpleidingskeuzeTest 23 mei 2016

Interessetest vwo 23 mei 2016

Studies zoeken 23 mei 2016

Talententest (DISC) 23 mei 2016

1 + 1 = 3 23 mei 2016

Er op uit 23 mei 2016

Hoe vergelijk je verschillende instellingen met elkaar? 23 mei 2016

Ga je werken na school? 23 mei 2016

Wat vind jij belangrijk in je toekomstige werk? 23 mei 2016

Wat ga jij doen na school? 23 mei 2016

Wat zijn KeuzeKenners? 23 mei 2016

Hoe heeft een KeuzeKenner jou geholpen? 23 mei 2016

Gesprek mentor of decaan 2 september 2016

Totaal: 16 1 5 4 6 5

Aantal afgerond

37 9 14 9 11 11

Behaalde competenties

 Kwaliteitenreflectie: Wie ben ik, wat kan ik?
 Motievenreflectie: Wat wil ik, wat drijft mij?
 Exploratie: Wat voor opleiding en werk past bij mij?
 Loopbaansturing: Wat wil ik worden?
 Netwerken: Wie kan mij daarbij helpen?

Meer over mijzelf
Ik ben goed in het organiseren van dingen. Zo help ik op school bij de organisatie van het eindfeest (gala) en de musical. Ook

op de manege (ik rij intensief paard) vragen ze me vaak om te helpen bij activiteiten.
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