




Personal  
Power

Positive  
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Purpose 

Drie bouwstenen voor persoonlijke groei… 



Motivatie krijgen voor  

de toekomst

Positive  

People

Personal 

 Power

Purpose

2. Waardering en  

begrip krijgen voor elkaar

1. Bewustzijn krijgen in je  

eigen ontwikkeling



‘even door de ogen van de jeugd 

kijken naar school en 

studiekeuze’

- doel van de middag - 



Stelling:

“Ik begrijp wat er in jongeren 
omgaat”

Personal Power



Stelling:

“Ik ben een decaan die het verschil 
maakt voor leerlingen”

Positive People



Stelling:

“Ik ben net zo bezig met 
persoonlijke ontwikkeling als mijn 

studenten”

Purpose





Positieve mindset én 
personen in je leven zijn broodnodig… 
… maar dat is niet vanzelfsprekend. 

Quote: ‘vond leerzaam dat je met positieve energie 
verder komt dan met negatieve energie en dat je 

mindset kan veranderen ook al denk je soms dat dat 
niet kan’  



Ze hebben een behoefte aan “echt” 
contact! 

Quote: ‘ praten over gevoelens voelde wel apart, maar 
wát een opluchting!’ 



Ze willen gezien, gehoord, geliefd, 
gesteund, gerespecteerd en geborgen 

worden. Maar ook kunnen verhouden tot 
elkaar. 

Quote: ‘ waardering voor een ander ben ik meer achter 
gekomen. Dus vond het erg waardevol’  



Door elkaar beter te leren kennen, 
ontstaat er meer respect, begrip, ruimte 

en aandacht voor elkaar en dus voor jezelf. 

Quote: ‘ ik had dit zo nodig. Dank jullie wel!’ 



Ze gaan goed op mentorschap 
(Of ze het nu door hebben of niet) 

Quote: ‘ ik vond het nadenken over de toekomst erg 
leerzaam, omdat ik dat eigenlijk nooit doe.’ 



Een goed voorbeeld doet (misschien wel) 
volgen… of inspireren je eigen pad aan te 

gaan. 

Quote: ‘ ik werd met mijn neus op de feiten gedrukt. 

Helemaal bij de vraag wie mij inspireert’ 



Levend Kahoot



Mijn leerlingen zijn nu 
vooral…



Wat doe jij als….

Een ouder continu antwoord geeft  
voor zijn of haar kind……

eigen al weer helemaal  
‘de oude’

slecht gefocust iets anders,  
namelijk

ongemotiveerd 



de corona-crisis heeft in 
positieve zin invloed gehad op…



Wat doe jij als….

Een ouder continu antwoord geeft  
voor zijn of haar kind……

hun persoonlijke  
ontwikkeling hun zelfstandigheid

hun studiekeuzeproces iets anders



de corona-crisis heeft in 
negatieve zin invloed gehad op…



Wat doe jij als….

Een ouder continu antwoord geeft  
voor zijn of haar kind……

hun thuis situatie hun schoolwerk

hun studiekeuzeproces iets anders



wat geeft voor veel middelbare scholieren 
de doorslag bij hun studiekeuze? 



Wat doe jij als….

Een ouder continu antwoord geeft  
voor zijn of haar kind……

de sfeer in de opleiding de kans op een goed  
betaalde baan

de duur van de opleiding de stage-mogelijkheden

bron ‘Talent voor Techniek’



wat zijn belangrijke invloeden op het 
keuzeproces van middelbare scholieren?



Wat doe jij als….

Een ouder continu antwoord geeft  
voor zijn of haar kind……

ouders docenten en studenten 
van de opleiding

vrienden mentoren



waar valt het meeste winst te behalen 
m.b.t. de activiteiten die de scholen 

organiseren  



Wat doe jij als….

Een ouder continu antwoord geeft  
voor zijn of haar kind……

in de opzet van  open 
dagen

in de opzet van 
voorlichtingen

in onze samenwerking 
met middelbare scholen

anders, namelijk…



een aantal sleutels om (meer) impact 

te maken op de studiekiezers 



Betrek rolmodellen in het studieproces. 
Ga samenwerkingen aan met het MBO om 

eerste of tweedejaars op school langs te 
laten komen.  



Jongeren kiezen een opleiding eerder op basis 
van gevoel,  dan op basis van verstand.  

Bedenk goed hoe je ze tijdens de oriëntatie 
op hun gemak stelt.



Vaak weten scholieren heel weinig van het mbo.  
Het helpt om eerst met hen in gesprek te gaan wat ze 

van het mbo kunnen verwachten, zodat ze een school leven 
iets beter voor zich zien. Dat geeft vertrouwen en  

vertrouwen zorgt voor motivatie om te kiezen. 



Realness;  
blijf dicht bij jezelf  

en wees daar echt in.



Als laatste: 

Het maakt uit hoe je over de toekomst praat.  
Straal vertrouwen, hoop en mogelijkheden uit.  

Sure, blijf realistisch. Besef alleen: In die hoop, vertrouwen 
en mogelijkheden vindt hun toekomstwens plaats.  

De toekomst is maakbaar. Wat kunnen wij er aan doen om 
hen dat vertrouwen (terug) te geven?
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