
 
 

 

Master Choice Roadmap 
 

 Step 1: Realize that you have to choose and accept uncertainty 
Permit yourself that “ you don’t know yet", knowing that you are working on it. You can also 

reply that to people who remain to inquire well-intentioned how far you have come. 

 Step 2: Know yourself, what do you want; what are you good at? 

What do you enjoy doing, what are your competences? What are your interests? What makes 

you happy? What is the source for your energy? What makes you move? What are you really 

good at? Talk to people who know you well, such as your parents or a close friend. Make a list of 

you interests, your competences, and your skills. Think of three activities that you would like to 

see back in a future profession. Discuss these activities agree with your parents or friends and 

ask them whether they think such activities fit you. 

The worksheets Determine your energy sources and Determine your values might be helpful 

here. 

 Step 3: Your ideal study 
What criteria do you have when choosing a course? What expectations? Decide what are 

important criteria. For example, you want a well paid job later? Make an important contribution 

to society? Do you aspire to be a manager in the future and to lead,  or would you rather be an 

executive or investigate processes? And: how do you want your Master's program to look like? 

Think of things like content, teaching methods, atmosphere and location. 

 Step 4: Exploring the possibilities 
Once you have a better idea of what you like and what you think is important, you can start 
comparing several Masters programmes. This can be done by visiting information sessions with 
Master coordinators, or talk to students, and ofcourse there is a lot of information on the 
Internet. Talk to students already taking the course and/or graduates. Use the matrix to keep 
everything you learn structured! 
Make sure you get an answer to all the questions you prepared beforehand. 

 Step 5: Compare programmes 
Have you found a number of interesting options, then it is time to look at them in more detail. 

Compare your set of criteria to what they offer.  

 Step 5: Decide 
Now it's time to make the choice. Process all the information you have gathered. If the penny 

does not come right away, you may well have to think for a while longer. Usually, the real 

decision comes unexpectedly. Don’t forget to listen to your gut-feeling: choose what really 

excites you/what you are really interested in. 

 Step 6: Action! 
Sign up for the study of your choice and enter this new adventure full of courage and 

enthusiasm! 



Masterkeuze Stappenplan  

Stap 1: Besef dat je moet kiezen en accepteer onzekerheid. Gun jezelf dat je 'het 

nog niet weet' in de wetenschap dat je er wél aan werkt. Dat laatste kun je ook 

zeggen tegen mensen die goedbedoeld blijven informeren hoe het er nu voor staat.  

Stap 2: Ken jezelf, wat wil je en wat kun je?  

Waar loop je warm voor? Wat doe je graag? Wat kun je goed? Wat zijn je andere 

mogelijkheden en wensen? Maak eens een lijstje met jouw interesses, kwaliteiten, 

talenten en vaardigheden, maar ook met je beperkingen en vraag daarop feedback 

van mensen die jou goed kennen.  

Bedenk bijvoorbeeld drie activiteiten die je graag terug zou zien in een toekomstig 

beroep. Bespreek deze activiteiten eens met je ouders of vrienden en vraag hen of 

en waarom zij deze activiteiten bij jou vinden passen.  

Stap 3: Criteria formuleren  

Bepaal wat voor jou belangrijke criteria zijn. Bijvoorbeeld: wil je later een 

belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren? Ambieer je later een manager te 

worden en leiding te geven of wil je liever uitvoerend of onderzoekend bezig zijn? En 

ook: hoe wil je dat je Minor/Masteropleiding eruit ziet? Denk hierbij aan zaken als 

inhoud, lesvormen, niveau, sfeer en locatie.  

Stap 4: Vergelijken  

Als je eenmaal een beter beeld hebt van wat je leuk vindt en wat je belangrijk vindt, 

kun je diverse opleidingen met elkaar vergelijken. Dit kan door 

voorlichtingsbijeenkomsten te bezoeken, met Minor/Master coördinatoren en 

studenten te spreken of op internet gericht naar antwoorden op jouw vragen te 

zoeken. Bedenk vooraf wat je wilt vragen.  

Stap 5: Beslissen  

Nu is het moment aangebroken om de keuze te maken. Laat alle informatie die je 

vergaard hebt, rustig op je inwerken. Als het kwartje niet meteen valt, kan het ook 

goed zijn er een tijdje niet meer aan te denken. Meestal komt de echte beslissing 

onverwacht.  

Stap 6: Actie! Meld je aan voor de studie van jouw keuze en ga dit nieuwe avontuur 

vol goede moed en enthousiasme tegemoet! 


