
Een STAPPENPLAN (bewerkt 2020) om je droom werkelijkheid te maken voor leerlingen van 
LBO, MULO, NATIN , MBO, VOS, ENZ. 
 
Beste leerlingen, 
Hier is een VOORBEELD van een stappenplan om die droom die je hebt, wat scherper in beeld te brengen en 
alvast na te denken hoe je dat zou kunnen realiseren: 
a) Stel je hebt een droom of een vaag idee, wat je later wilt worden. Neem die droom uit je hoofd en zet het op 
papier. Beschrijf de droom tot in de kleinste details. (Op bv internet kun je alle informatie over elk beroep 
vinden). 
Beantwoordt dan de volgende vragen: 
1) Vind je die droom nog realistisch en haalbaar voor jou?; -2) Zijn er voorbeelden daarvan in je familie of in de 
wereld aan te 
wijzen?; -3) Past die droom wel bij jou?; -4) Heb je enkele delen van die droom al in jouw bezit? B.v. het bedrijf 
van je ouders dat je later zou willen voortzetten; -5) Hoe kun je daarop voorbereiden en het verder ontwikkelen? 
Als je overtuigd bent dat je de juiste droom hebt, ga dan naar de volgende stap;` 
b) Zet het traject uit dat je moet afleggen op papier. Begin vanaf het “eindresultaat” en werk dan terug, tot waar 
je vandaag bent. Leg de lat zo hoog mogelijk b.v.! 
1. Stel, je wilt later een Manager worden van een groot bedrijf. Dan moet je wel een diploma van het HBO of de 
Universiteit hebben, een Masters-titel Bedrijfskunde b.v. Deze studie is een dagopleiding op de Universiteit en 
duurt 6-jaar; 
2. Voor jullie van het LBO moet je eerst een Natin-diploma of een VWO-diploma hebben. Met een LBO-C diploma 
kom je op het Natin; de studie op het Natin duurt 4-jaar; 
-> Met een LBO diploma moet je nog tenminste 10 jaar op een dagopleiding zitten om een Mastersdiploma te 
halen. Studenten van de LBO-B_richting kunnen ook via het AMTO en schakelklassen doorstromen naar de 
universiteit. 
=> Met MULO ga je naar VWO en dan naar de unversiteit. Dan is het een of twee jaar korter! 
3. Toen ik dit verhaal voor het LBO had geschreven, vroeg ik mijn dochter om commentaar en dan schrijf ze het 
volgende commentaar: 
Pa, niet iedereen wil naar de universiteit. Je kunt, als je met je handen wil werken, een andere opleidingsweg 
volgen. Een optie voor bijv. een beroepsopleiding techniek of ICT op MBO/HBO niveau. Al die mensen die bij 
Staatsolie, de logistiek, boortoren, raffinaderij onderhoud en plant-management e.d. doen, zijn hard nodig. Meer 
dan 10 managers met universiteit diploma's zou ik zeggen. Dus een optie om ook die weg te gaan. Minder kosten, 
een minder lang traject; en ook eerder geld in kas! (Ik ben erg blij met deze aanvulling). 
c. Maakt een begroting van je studie-kosten op. (om de kosten zo laag mogelijk te houden, blijf je zo lang 
mogelijk bij je ouders wonen). Dan kosten voor: Collegeld of schoolgeld; studie-boeken; telefoon-internet; 
vervoer (fiets, bromfiets, bus, of auto); kleding en schoenen; voeding buiten het huis; vrije tijdsuitgaven (uitgaan, 
hobbies, sport); aanschaf van een laptop; en kleine diversen. 
d) Ga na of je ouders de studie kunnen betalen. Natin en de Universiteit zijn voltijdse dag-opleidingen. Je kunt 
dus niet overdag werken en ’s-avonds op het Natin en de universiteit studeren. Studenten van het AMTO kunnen 
wel overdag werken en ’s-avonds naar school, maar op de Universiteit kun je niet meer overdag met een vaste 
baan blijven werken. 
Er moet dus geld zijn om je studie- en onderhoudskosten te betalen. De vraag is: kunnen je ouders deze studie 
en onderhoudskosten betalen? Indien “Ja” dan heb je een goede start en je kunt verder gaan. Indien nee, dan de 
volgende stap; 
e) Indien Nee! Hoe kun je toch aan de noodzakelijke geldmiddelen komen? Heb je een broer of zus, of andere 
familileden die je financieeel zouden kunnen helpen? Zijn er andere mensen die je zouden willen helpen? 
Kun je een studiebeurs krijgen of het geld ergens lenen? Maak een lijst van alle mogelijkheden. Je kunt ook het 
traject dat ik beschreven heb ook in “kleine stappen” doorlopen; 
f) Maak een conceptbrief voor de mensen of instanties die je zou willen vragen voor financiële steun. Leg in de 
brief uit wat je wilt doen, waarom je dat wilt doen, waarom je hen om steun vraagt en wat voor voordelen er ook 
voor hun zal zijn als ze je helpen om je studie af te maken. Die brief moet duidelijk, persoonlijk en inspirerend zijn 
ook voor de mensen die je aanschrijft. 
g) Als je op alle vragen een positief antwoord hebt gevonden, bespreek het met je ouders…en maak je eigen, 
Persoonlijke STAPPENPLAN met de informatie die je hebt. 
 
Veel succes ... 
Eddie Jharap, 2020 
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