HOE KAN JE ALS
OUDER HELPEN?

Na het lezen van de LOB pagina op de website van Hofstad Mavo
Havo weet u dat er op school veel aandacht is voor een studie-en
beroepskeuze gedurende de hele schoollooptijd. Daarnaast spelen
ouders een steeds belangrijkere rol van bij het kiezen van een
vervolgstudie na de middelbare school.
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U als ouders kunt uw zoon of dochter zeer zeker helpen bij de keuze
voor een geschikte studie. Leerlingen geven zelf ook aan dat ouders
de belangrijkste raadgever bij hun studiekeuze zijn. U heeft daar als
ouder dus veel invloed op. Hoe helpt u uw kind? Welke rol neemt u
daarin aan? Hieronder vind u daarvoor een heel aantal tips:

Begin op tijd
Kiezen is geen momentopname. Een geschikte
studie kiezen kost veel tijd! Vooral ook omdat er
veel opleidingen zijn om te kiezen. Samen kunt u
op onderzoek uitgaan op de website van
www.bekijkjetoekomstnu.nl. Hier staat heel veel
verschillende opleidingen en scholen in de
omgeving van Den Haag. Een goede stageplek
uitkiezen, kan ook helpen bij het kiezen van een
juiste opleiding. Start al met het oriënteren en
bezoeken van open dagen in klas 3!

Help uw zoon of dochter zichzelf ontdekken
Uw kind wordt daarbij op school onder andere geholpen
door de het programma Qompas. Vraag daar eens naar bij
uw kind. Wat komt uw kind tegen en wat leert uw kind over
zichzelf? In Qompas zijn diverse testen die u met uw
zoon/dochter kunt bekijken. Veel leerlingen twijfelen of een
studie bij hem/haar past. U heeft daar als ouder zeker een
mening en beeld over. Praat daarover met elkaar. Stel uw
zoon/dochter vragen gericht op; waar ben je echt goed in?
Wat past bij jou? Waar word je blij van?

Motivatie?
Na het bezoeken van open dagen, is het belangrijk dat uw
zoon of dochter voor zichzelf bedenkt of er genoeg
motivatie is om voor een bepaalde studie te kiezen of niet.
In gesprek met uw kind over de open dag helpt u die
ontdekken.

Vragen die helpen:
Wat spreekt je het meeste aan in de opleiding? En wat niet?
Pas je volgens jou op deze opleiding?
Wil je hier echt een aantal jaren mee bezig zijn?
Wat heb je van studenten gehoord?
Wat is je volgende stap?
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Ga samen naar open dagen en/of beurzen
In de school hangt deze poster met open dagen op het
MBO. Een open dag geeft een inkijkje in een MBO school en
u kunt samen de sfeer proeven. Het is dan ook belangrijk
om verschillende scholen en zeker verschillende
opleidingen te bezoeken. Pas dan is een goede vergelijking
mogelijk. Stimuleer uw zoon/dochter zoveel mogelijk
vragen te stellen, ook aan rondlopende studenten. De
checklist open dagen kan helpen bij het stellen van de
juiste vragen. Voor een breder overzicht van opleidingen
kunt u bijvoorbeeld naar Studiebeurs West in Rotterdam of
BekijkJeToekomstNu beurs in het World Forum te Den Haag.

Werkgelegenheid
Onderzoek samen met uw kind wat de werkgelegenheid is
voor bepaalde beroepen. Voor sommige beroepen is de
concurrentie zo hoog dat het lastig zal zijn een baan te
vinden. Terwijl voor andere beroepen de banen voor het
oprapen liggen. Het is dan ook verstandig te kijken naar de
baanzekerheid.

Vervolgopleiding kiezen blijft lastig?
Lukt het uw zoon of dochter echt niet om tot en goede
studiekeuze te komen? U heeft samen allerlei open dagen
bezocht maar uw kind twijfelt nog steeds enorm? Dan kunt
u altijd overleggen met de coach van uw zoon/dochter of de
LOB-coördinator van Hofstad Mavo havo, mevrouw Bleeker
(blr@hofstadmavohavo.nl).

LEES TIP
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Netwerken met familie, vrienden en omgeving
Jongeren kennen niet zo heel veel beroepen of hebben er
zeker niet altijd een beeld bij. Leerlingen kiezen vaak de
beroepen die ze hebben leren kennen via ouders, familie of
vrienden. Dat kan een uitkomst zijn en soms beperkt het
leerlingen juist. Er is zoveel meer dan dat ze kennen! Daag
uw kind uit om ook verder te kijken. U kunt uw kind wijzen
op mensen uit uw netwerk van familie, vrienden of
omgeving om vragen te stellen over een bepaald beroep of
opleiding. Misschien is het zelfs mogelijk om een dag mee
te lopen.

