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Beste leerlingen,  
 
In dit boekje vind je alle informatie over aankomende woensdag. Je vindt het programma en 
een uitleg bij wat de verschillende programmaonderdelen inhouden. Ik wil jullie vast wijzen 
op een aantal belangrijke dingen: 
 

● Neem het boekje ‘De studiekeuze special’ mee, dat zal je nodig hebben 
● Als je een eigen laptop mee kan nemen is dat heel fijn, je moet zelfstandig werken 

aan je CV.  
● Voor het middagprogramma kies je uit twee informatierondes. Bij de verschillende 

sprekers is per ronde plek voor 12 leerlingen. Inschrijven hiervoor gaat via magister. 
Let op: de inschrijving start op dinsdag 06 oktober om 17.00. Je schrijft je dus in voor 
ronde 1 bij een spreker en bij ronde 2 bij een spreker. 

● Je CV lever je aan het einde van de dag in, als je aan alle voorwaarden hebt voldaan 
krijg je een vinkje in magister. Wellicht ten overvloede: dit is een verplicht 
examenonderdeel. Je moet dit afgerond hebben om examen te mogen doen. 

● De gastsprekers willen gelukkig naar school komen om het programma die middag 
live te doen, ik wijs jullie nogmaals op alle corona-maatregelen. Hou afstand, reinig je 
handen en doe buiten het lokaal je mondkapje op. 

● De lokaalindeling volgt woensdag 
● Als er vragen zijn neem dan contact op met je mentor, met de decaan of met de 

jaarlaagcoördinator.  
 

 
 
 
 

 

Programma loopbaanoriëntatie-dag Woensdag 07 oktober 2020 

 
 

● 09.15 - 10.45 Masterclass Vaardigheid in Volwassenheid 
 

● 10.45 - 12.30 Opstellen Curriculum Vitae  
 

● 12.30 - 13.00 Pauze 
 

● 13.00 - 13.45 Informatieronde 1 naar keuze 
 

● 13.45 - 14.30 Informatieronde 2 naar keuze 
 

● 14.30 - ingeleverd Inleveren CV en reflectie/leermoment  
 
 

 



Uitleg verschillende onderdelen  

 
● Masterclass Vaardigheid in Volwassenheid (09.15 - 10.45) 

 
Je begint de dag in je mentorgroep. Samen ga je zoveel mogelijk informatie zoeken en 
verwerken over studeren en wat je nog meer kan doen als je je diploma gehaald hebt. Denk 
hierbij aan aanmelding, het inschrijven bij kamernet, de financiële kant van het verhaal, maar 
ook wat je in een tussenjaar zou kunnen doen.  
 

● Opstellen Curriculum Vitae (10.45 - 12.30) 
 
In dit blok ga je zelf je Curriculum Vitae maken. Op welke manier wil je je CV vormgeven? 
Wel of geen foto? Wil je je kwaliteiten benoemen of doe je dat liever in je brief? Doel is dat je 
aan het eind een kant en klare CV hebt. Deze moet je uiteindelijk inleveren bij je mentor ook.  
 

● Informatieronde 1 & 2 (13.00 - 14.30) 
 
Na de grote pauze volg je twee informatierondes bij oud-leerlingen en professionals uit 
verschillende sectoren. Hieronder zie je wat zij je aan gaan bieden. Je schrijft je in via 
magister, bij elke expert is plek voor 12 leerlingen per ronde (er zijn twee rondes). Lees dus 
nu al goed wat je leuk zou vinden om te volgen zodat je je dinsdag 06-10-2020 meteen in 
kan schrijven bij je informatierondes naar voorkeur.  
 

● Inleveren CV en reflectie/leermoment (14.30 - wanneer je het ingeleverd hebt) 
Aan het einde van de dag lever je je CV in. Daarbij voeg je een kort stukje tekst over wat je 
geleerd hebt vandaag. Of wat je interessant vond. Het liefste formuleer je ook een 
vervolgstap. Ga je bijvoorbeeld nu juist wel of niet bij een studie kijken?  
 
 

Informatierondes te volgen bij: 

 
● Ilco van der Linde - sociaal ondernemerschap; het starten van je eigen 

bedrijf/goede doel/maatschappelijke campagne of evenement. Hoe maak je werk van 
je principes? Aan bod komen praktijk-ervaringen bij het opzetten van dance4life, 
Bevrijdingsfestivals, MasterPeace, Mandelahuisje e.v.a projecten 

 
● Lennart Booij -presentator, kunsthistoricus, politiek en strategisch adviseur en 

ondernemer. Hoe ‘switch’ je van baan gedurende je leven? Hoe word je 
ondernemer? Hoe blijf je trouw aan jezelf? Hoe bouw je een CV op? 

 
● Daniella Hanna - Geneeskunde. Ik wist zelf al heel lang dat ik geneeskunde wilde 

gaan studeren, maar ik heb voor mezelf wel goed op een rijtje gezet waarom ik dat 
wilde. De studie is namelijk heel populair, maar lang niet iedereen weet wat de studie 
inhoudt. ‘Je wordt dokter. Het betaalt goed. Ik wil mensen helpen. Ik vind het 
menselijk lichaam interessant.’ Dit hoor je heel vaak, maar is echt niet perse het 
allerbelangrijkste. Ik wil dus wat vertellen over de inhoud van de studie en wat er nog 



meer bij komt kijken. Verder wil ik vertellen over het numerus fixus traject aan de VU 
en waarom ik voor de VU heb gekozen.  
 

● Pander Abbing - Momenteel studeer ik psychologie aan de UvA. Ik zit nu in mijn 
derde jaar en heb daarom al een richting gekozen. Graag zou ik wat mee willen 
geven over studiekeuze, een numerus fixus traject en natuurlijk hoe (online) studeren 
eruit ziet en wat je ervan kan verwachten. 
 

● Jooske van Houten - Ik ben vorig jaar begonnen aan een liberal arts opleiding in 
Amerika en was van plan de volle vier jaar af te maken, alleen zijn vanwege corona 
die plannen nogal overhoop gegooit. Daarom heb ik er voor gekozen om in ieder 
geval dit jaar Griekse en Latijnse taal en cultuur te studeren in Leiden. Aan het einde 
van het jaar zal ik beslissen of ik in Leiden wil blijven studeren of mijn studie in 
Amerika weer zal oppakken. Ik wil vertellen over mijn ervaringen in Amerika en hoe 
het is om een jaar in het buitenland te studeren. Verder wil ik ze duidelijk maken hoe 
ongelofelijk veel opties er zijn na de middelbare school en dat het belangrijkste is dat 
je je keuze baseert op wat je daadwerkelijk leuk vindt om te doen. 

 
● Malina Winking - Nadat ik heel bewust de keuze gemaakt had geen tussenjaar te 

nemen, voelde het toen ik bijna aan het tweede jaar van mijn studie begon toch wel 
alsof ik behoefte aan had me een tijd lang ergens anders mee bezig te houden dan 
alleen studeren. Ik solliciteerde daarom voor een bestuursjaar bij Commissie Intree, 
de introductieweek van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens dit jaar heb ik enorm 
veel geleerd op professioneel gebied, zoals het organiseren van grote evenementen, 
professionele contacten onderhouden, hoe een universiteit achter de schermen 
werkt, maar ook vrienden voor het leven gemaakt en een ongelofelijk leuke tijd 
gehad. 
 

● Richard van der Laken  - Ik ben grafisch ontwerper, oprichter en creatief directeur 
van ontwerpbureau De Designpolitie. We werken en hebben gewerkt voor festivals, 
uitgeverijen, instellingen, grote en kleine bedrijven. Daar maken we visuele 
identiteiten voor en campagnes. Denk aan opdrachtgevers als theater Frascati, of 
film festival Movies That Matter, maar ook het online jaarverslag voor KPN, of een 
campagne voor de provincie Utrecht.  
 
Samen met mijn compagnon en nog twee andere ontwerpers maak ik Gorilla. Een 
visuele column voorheen op de voorpagina van De Volkskrant, en nu al jaren in de 
Groene Amsterdammer. 
 
Tien jaar geleden ben ik samen met mijn compagnon begonnen om 
designconferenties te organiseren, om zo meer over het vak te weten te komen, en 
met collega’s te bepalen wat design voor onze maatschappij kan betekenen. 
We hebben dat What Design Can Do genoemd. Dat is in 10 jaar uitgegroeid tot een 
organisatie waarmee we conferenties en ontwerpwedstrijden organiseren in binnen 
-en buitenland. We organiseren nu conferenties in Amsterdam, Mexico City en São 
Paulo. Van deze organisatie ben ik ook creatief directeur.  
 



● Robert-Jan Zweep - Ik kan vertellen hoe ik na het VWO mijn studie koos en een 
beeld geven over het werk dat ik daarna doe. Maar …. het liefst bespreek ik júllie 
situatie, uitdagingen en ideeën. Dat werkt het beste 1-op-1 en graag hoor ik of je iets 
wil bespreken; we stellen dan bv een lijst van mogelijkheden en eventuele acties op. 
Mijn achtergrond is: na mijn studies (drs farmacie en propedeuse bedrijfskunde) 
werkte ik 6 jaar bij Unilever in patenten en productontwikkeling in Nederland en 
Engeland. Daarna heb ik mijn Kellogg MBA gehaald in Chicago, USA (2 jaar voltijds 
met investeringsbank zomerstage in Londen) en heb 6 jaar gewerkt in de NY, USA 
bij Johnson & Johnson, in geneesmiddelen marketing, in ontwikkeling, in verkoop en 
in verkooptraining. Nu werk ik zelfstandig in Nederland en Duitsland als European 
Patent Attorney (technische uitvindingen van uitvinder-klanten beschermen; met die 
patent exclusiviteit kunnen zij in hun technologie investeren) en manage ik zo nu en 
dan start-ups, bv met medische technologie. 
 

● Daan Ferwerda - Ik zal vertellen over mijn studiekeuze na Het 4e Gymnasium. Lang 
twijfelde ik tussen kunst ‘maken’ en kunst ‘studeren’ (in praktijk grofweg het verschil 
tussen HBO en WO). Kort zal ik mijn studie MKDA (VU Amsterdam) toelichten: hoe 
verschilt het bijvoorbeeld van Kunstgeschiedenis? Ik miste lang een creatieve 
uitlaatklep, en vond deze uiteindelijk in mijn werk bij kunstboekenwinkel en -uitgeverij 
MENDO, waar store manager en buyer ben. Ook wil ik jullie uitleggen dat de 
bewuste keuze om lang te studeren helemaal niet erg is, waarom ik nu heb besloten 
een halfjaar niet te studeren en wat je allemaal uit je studie kunt halen als je er veel 
tijd en energie in steekt; ik vind dat je niet zozeer moet oriënteren op je studiekeuze, 
maar eerder op zoek moet naar een studie die je helpt oriënteren op de rest van je 
leven. 
 

● Marianne Wenneker - Iedereen heeft kwaliteiten. Je wordt ermee geboren en je kunt ze in 
leven verder ontwikkelen. Wat zijn jouw kwaliteiten? Hoe kun je ze inzetten? En wat zijn je 
valkuilen? Dat is best handig om te weten! Bijvoorbeeld als je een profiel op je cv aan het 
maken bent, of een toelatingsgesprek moet voeren voor een studie. Ook als je samenwerkt in 
een projectgroep is het reuze handig om de kernkwaliteiten en valkuilen van de andere 
projectgroepleden te kennen. Tijdens de workshop kernkwaliteiten gaan we hiermee samen 
aan de slag! 
 

 


