
In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van 
onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het 
beeld van één jaar wel een aardige indicatie. In 2013 brachten we dit voor het eerst zo in beeld. Opvallende 
verschillen met toen worden benoemd. 
De decanen houden contact met hun oud-werkers, zodat ze later een bijdrage kunnen leveren aan de 
voorlichting van de huidige werkers. Wie kunnen immers beter studie-informatie geven dan studenten die 
nog niet zo lang geleden ook werkers op de Werkplaats waren?  
 

 
VMBO 2015 

Hieronder de plannen van onze vmbo werkers in beeld en getal. 
 
Opvallend aan de keuzes van onze werkers is dat wederom velen doorstromen naar de havo op de eigen 
school. In vergelijking met 2013 zien we dat nagenoeg hetzelfde aantal (13) werkers doorstromen, maar 
gezien de kleinere groep is dit een hoger percentage van 27%. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 
20%.  
 
 

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? 
     

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

In tegenstelling met 2013 kiezen de meeste werkers weer voor het ROC Midden Nederland. Dit komt vooral 
door het feit dat een opvallend groot aantal voor de hotelschool in Amersfoort kiezen. Dit lijkt ten koste 
gegaan van het Grafisch lyceum, daar kiezen opvallend weinig werkers voor.  
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Welke richting kozen onze oud-werkers vmbo?  

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

MBO Utrecht, MBO Amersfoort en Nimeto (creatieve vakschool) worden, net als in 2013, volop gekozen. 
Daar zit weinig verandering in. Voor de opleiding medewerker marketing en communicatie wordt net als in 
2013, ongeveer even vaak gekozen, dat geldt ook voor de opleidingen op het gebied van media en 
sport/bewegen.  
Onder diversen staan opleidingen die maar 1 keer gekozen zijn zoals assistent-accountant, onderwijs-
assistent, meubelmaker en natuurlijk onze muzikaal getalenteerde werker die zelfs naar het conservatorium 
gaat! 
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Havo 2015 

Dit jaar kiezen er weer meer van onze Havo 5 werkers voor een tussenjaar (werken, reizen, 

vrijwilligerswerk, cursus) voorafgaand aan hun studie. De meesten hiervan weten al wel wat ze 

na hun tussenjaar willen gaan doen. De afgelopen twee jaar kozen minder werkers voor een 

tussenjaar, iets wat waarschijnlijk te maken heeft gehad met het afschaffen van de studiebeurs.  

 

Vergeleken met afgelopen jaren is er een stijging in het aantal werkers dat doorstroomt naar 

VWO; 11% van onze Havo 5 werkers kiest hiervoor dit jaar. Ook zijn er naar verhouding meer 

werkers die voor de sectoren Techniek en Ontwerp of Bèta kiezen; maar liefst 15% kiest 

hiervoor, ruim twee keer zoveel als afgelopen twee jaar. Hierbij wordt Chemie en Chemische 

Technologie dit jaar het meest gekozen. Naar verhouding zijn er dit jaar wat minder werkers die 

kiezen voor de richting onderwijs. Verder zien we, net als voorgaande jaren, ook dit jaar weer 

een flinke groep die kiest voor de sector Economie en Bedrijf.  

 

Eerst is de verdeling per sector te zien en daarna opleidingen die vaker gekozen werden.  

 

 
 

keuzes per sector

 VWO (11%)

gezondheid (9%)

kunst en cultuur (5%)

economie en bedrijf (17%)

recht en bestuur (2%)

techniek en ontwerp (8%)

tussenjaar (20%)

taal en communicatie (10%)

gedrag en maatschappij (4%)

onderwijs en opvoeding (7%)

beta (8%)



 
 
 

Daarnaast werden de volgende opleidingen door Havo werkers gekozen: 

Communicatiemanagement, HRM, Huidtherapie, Communicatie & Media, Communication & 

Marketing, Economie & Kunst, Verloskunde, Luchtvaarttechnologie, Elektrotechniek, SPH, 

NIMETO decoratie & restauratie, Maritiem Officier, Biologie, Journalistiek, Docent Theater, 

Integrale Veiligheidskunde, Digitale Media en Communicatie, Management & Toerisme, 

Pedagogiek, Docent Scheikunde, Cultureel Erfgoed, Spacial Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaker gekozen studies

Communication and multimedia design
(4%)
Sport en Management (3%)

Commerciele Economie (3%)

Vrijetijdskunde (3%)

Chemie (3%)

Chemische technologie (2%)

Verpleegkunde (3%)

culturele antropologie (2%)

Toegepaste psychologie (2%)

Rechten (2%)

PABO (2%)

Rechten (2%)



VWO 2015 

Hieronder de plannen van onze vwo werkers in beeld en getal. 

Vergeleken bij 2013 gaan er twee keer zoveel werkers een ‘tussenjaar doen’ (werken, reizen, 

vrijwilligerswerk, ski les geven, her profileren). Nu er toch geen studiebeurs meer is lijkt dit 

weer meer in trek te zijn. De meesten weten overigens wel al wat ze na dit jaar willen gaan 

doen, het is dus bijna nooit een uitgestelde studiekeuze. 

Daarnaast gaan er veel minder werkers geneeskunde studeren, dat was in 2013 twee keer 

zoveel! Wel gaan er twee werkers nog her profileren om alsnog geneeskunde te kunnen gaan 

studeren. Dat zijn de grootste verschillen met 2013. Verder is er net als toen (en meestal) een 

grote verscheidenheid aan vervolgstudies gekozen. 

 

Eerst is de verdeling per sector te zien en daarna opleidingen die vaker gekozen werden. Als 

laatste een verdeling in HBO en WO keuzes. 

 

 
 
 

keuzes per sector

gezondheid (13%)

kunst en cultuur (10%)

economie en bedrijf (12%)

recht en bestuur (12%)

techniek en ontwerp (14%)

tussenjaar (21%)

anders (5%)

taal en communicatie (4%)

gedrag en maatschappij (8%)

onderwijs en opvoeding (3%)



 
 
 

Daarnaast werden de volgende opleidingen door VWO werkers gekozen: 

pedagogische wetenschappen, plantenwetenschappen, scheikundige technologie, technische 

informatica, informatiekunde, wiskunde en informatica, kunstmatige intelligentie, academische 

lerarenopleiding, universiteit voor humanistiek, kunstacademie, filmacademie, ALO, media & 

entertainment, fysiotherapie, hotelschool, biofarmaceutische wetenschappen, technische 

bedrijfskunde, filosofie, internationale betrekkingen, media en cultuur, scheikunde, life science 

and technology, Composition en music production, communicatiewetenschappen, 

pilotenopleiding, milieutechnologie, internationale sociale wetenschappen, biologie 

 
 

 
 

De HBO opleidingen zijn bijna allemaal opleidingen die alleen op HBO niveau aangeboden 

worden (kunstacademie, filmacademie, ALO, media & entertainment, fysiotherapie, hotelschool) 
 

 

Mohamed Talhoui (decaan vmbo), Sabine Botschuiver (decaan havo), Liesbeth Arens (decaan vwo) 

vaker gekozen studies

geneeskunde (6%)

biomedische wetenschappen (4%)

economie en bedrijfskunde (5%)

industrieel ontwerp (5%)

rechten (8%)

university college (4%)

Liberal arts and sciences (3%)

culturele antropologie (3%)

psychologie (3%)

biomedische technologie (3%)

international business administration (4%)

HBO
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WO
91%

verdeling HBO-
WO


