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Best een lastige vraag als je 15, 16 jaar oud bent. En toch is dat de leeftijd waarop je zoon of
dochter gaat kiezen voor zijn of haar vervolgopleiding. Veel leerlingen blijken niet meteen de
juiste keuze te maken en komen daar pas achter als ze al gestart zijn op het mbo. Om de keuze
gemakkelijker te maken ontwikkelde het ROC Da Vinci College samen met enkele middelbare
scholen het programma ‘Windroos’: een programma om je zoon of dochter te laten ontdekken en
ervaren welke mbo-opleiding het beste bij hem of haar past. Windroos verkleint de kans dat jouw
zoon of dochter op het mbo wil overstappen naar een andere opleiding.

PROGRAMMA WINDROOS HELPT BIJ KEUZE VOOR MBO-OPLEIDING
Vaak heeft een leerling al een voorkeur voor wat hij graag doet. Op school krijgt je zoon of
dochter lessen loopbaanoriëntatie en begeleiding die hem of haar helpen een richting te kiezen.
Welke opleiding past nu het beste bij je zoon of dochter? In het derde of vierde schooljaar start het
programma ‘Windroos’. Windroos bereidt de leerlingen voor op de inschrijving op een vervolgopleiding. Het vindt voor een deel plaats op de school van je zoon of dochter. Ook als je zoon of
dochter ervoor kiest om naar het havo te gaan, is het Windroosprogramma een goede keuze.
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KICK OFF

Een gezamenlijke start in de klas en/of met ouders. Leren kiezen is stap voor stap een (studie) keuze aanpakken.

EERSTE KEUZE

Wat wil je worden? Het is de eerste en meteen de moeilijkste vraag. Je zoon of dochter geeft zijn of haar eerste
voorkeur voor een beroep, interessegebied of opleiding aan. Bijvoorbeeld monteur, sportleider of iets met onderwijs.
Het hoeft geen keuze te zijn voor een opleiding waar hij/zij toelaatbaar voor is. Alle opleidingen, alle beroepen en
interessegebieden mogen genoemd worden.

ORIËNTATIE

ERVARING

REFLECTIE

Daarna gaat jouw zoon of dochter aan de slag met een opdracht om zich verder te oriënteren op deze eerste keuze.
Jouw zoon of dochter onderzoekt één of meerdere mogelijke vervolgopleidingen die passen bij de gemaakte keuze(s).
De antwoorden van deze opdrachten vormen als het ware een kompas. Dit geeft richting in de zoektocht naar een
passende studie.
Is je zoon of dochter enthousiast? Dan gaat hij/zij ervaring opdoen door het maken van een praktische
beroepsopdracht. Voor bijna elk interessegebied of opleiding is een passende opdracht. Deze opdracht wordt thuis,
in de buurt, bij een vereniging, bij een bedrijf of op school uitgevoerd. Ook ervaart je zoon of dochter tijdens deze
opdracht hoe de werkwijze van het mbo is, bijvoorbeeld op het gebied van plannen en organiseren.
Door verbinding met je zoon of dochter te zoeken en hem of haar de juiste vragen te stellen en vertrouwen te geven,
kun je als ouder ook een belangrijke bijdrage leveren aan het studiekeuzeproces van je kind.
De opdracht wordt afgesloten met bijvoorbeeld een presentatie aan mede-leerlingen, docenten en/of ouders.
Er wordt terug gekeken op het keuzeproces. Heeft jouw zoon of dochter de goede keuze gemaakt of is hij/zij er
juist achter gekomen dat iets anders toch beter past?

AANMELDEN

Zodra de keuze duidelijk is, kan je zoon of dochter zich aanmelden voor een vervolgopleiding.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN

Tijdens het Windroosprogramma kunnen de leerlingen gebruik maken van verschillende ondersteunende activiteiten;
het hangt van je zoon of dochter en van zijn/haar school af welke activiteiten dat zijn.
•
•
•
•
•

Open dagen en voorlichtingen bezoeken
Meelopen of een proefles volgen bij de gekozen opleiding of meelopen met iemand die het beroep al uitoefent
In gesprek met een student die de opleiding al volgt
In contact met een bedrijf of instelling
Keuzeadviesgesprek met een loopbaanadviseur van het mbo

Het Windroosprogramma dankt haar naam aan de Windroosschool in Gorinchem die samen met het Da Vinci
College het project als eerste heeft ontwikkeld. Een Windroos is bovendien een kompas dat richting aangeeft.
Het Windroosprogramma wordt door steeds meer scholen uit de regio en daarbuiten omarmd; op dit moment zijn
er bijna 30 scholen die met het programma werken.

