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THOP 

De THOPklas staat voor traject HerOriënterings Programma.  

Tijdens dit traject word je uitgedaagd om kritisch te kijken naar je kwaliteiten en interesses, 

mogelijkheden en aandachtspunten om zo een weloverwogen studiekeuze te maken die 

het beste bij je past.  

Op welke wijze je wordt uitgedaagd om een weloverwogen studiekeuze te maken, alsmede 

belangrijke zaken over het THOP-traject kun je lezen in dit informatieboekje. 

                                                                                                                                                                             

Veel plezier en succes! 
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1. Wanneer kun je deelnemen aan het THOP-traject? 

Als je een nieuwe studiekeuze wilt maken en hierbij ondersteuning nodig hebt. Hiernaast dien 
je aan de toelatingseisen van minimaal een niveau twee M.B.O. opleiding te voldoen. De 
aanvraag om te mogen deelnemen, gebeurt door jouw interne begeleider.  

2. Start THOP-traject 

De start van je THOP-traject wordt bepaald op het moment van je aanvraag. Ons streven is 
om je zo spoedig mogelijk te laten starten, maar indien op het moment van aanvraag voor 
deelname geen plaats is, dan zul je op een wachtlijst komen. Zodra er een plekje vrij is zal je 
benaderd worden.  

3. Hoe oriënteer jij je in een nieuwe studiekeuze? 

Door opdrachten te maken en lessen te volgen, die ertoe bijdragen dat jij inzicht krijgt in je 
eigen interesses, kwaliteiten en aandachtspunten alsmede inzicht krijgt in welke kennis, 
vaardigheden en beroepshouding je nodig hebt voor een bepaalde studie. Hiernaast neem je 
interviews af bij beroepsbeoefenaars of docenten/studenten van de opleidingen, volg je een 
gastles van een beroepsbeoefenaar of opleider, ga je op excursie, loop je een dag of meedere 
dagen mee met de opleiding waarin je geinteresseerd bent en loop je oriëntatatiestage(s) bij 
een bedrijf. Dit alles onder voorbehoud i.v.m COVID19 virus. 

4. Hoe word je gecoached in dit proces?   

In dit proces word je ondersteund door een coach die is gespecialiseerd in 
studiekeuzeproblemen. Met de coach zul je regelmatig gesprekken hebben. Tijdens deze 
gesprekken kijk je terug op je (leer)activiteiten en de te nemen vervolgstappen. Deze 
gesprekken kunnen zowel individueel als in groepsverband met meerdere studenten 
plaatsvinden.  

5. Medewerker THOP kernteam 

Coaches  

 

Patricia Hinneman, coach Middelburg 06 12069448  phinneman@scalda.nl 
  

Jante Scheele – Heethuis, coach Terneuzen 06 23867814   jscheele@scalda.nl 

Helen Versleijen, coach Middelburg en Terneuzen 

Peter Verhaar, coach Middelburg                                                                               

06 11750254   hversleijen@scalda.nl 

06- 48521855 pverhaar@scalda.nl    

 

Teamleider/coördinator THOP 

 

Michel Meulmeester       06 -11623275 mmeulmeester@scalda.nl 
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6. De structuur van 8 weken 

Binnen het THOP-traject hanteren wij een algemeen lesrooster, waarin de lestijden van de 
modules Rekenen, Engels en Communicatie, coaching, vitaliteit, trainingen zijn vastgelegd. 
Ook is er in dit rooster één keer per twee weken de dinsdag gereserveerd voor excursies of 
gastdocenten de andere dinsdag ga je oriëntatiestage lopen. Elke week krijg je te horen wat 
er op het programma staat voor de volgende week. In week 6 en 7 ga je twee weken 
stagelopen in het beroep dat past bij je studiekeuze. Als je twijfelt tussen een paar 
studiekeuzes, kun je ook stage gaan lopen bij meerdere bedrijven.     
 
Op de roostersite van het Scalda staat het actuele algemene rooster vermeld. Je kunt het 
rooster vinden via de internetsite van Scalda onder het kopje roosters van cluster Educatie. 
Klascode Middelburg is STTOP1M Terneuzen is STTOP1T. 
Op basis van dit algemene rooster maak je in samenspraak met je coach een individueel 
rooster. Dit biedt jou de kans om zelf keuzes te maken en stappen te nemen in je 
studiekeuzeproces bijv. een interview te hebben met een opleider of beroepsoefenaar, 
meeloopdag(en) te volgen bij een opleiding binnen Scalda of een ander ROC etc.      
 
Het is heel belangrijk dat je eigen ingevulde weekrooster, zie bijlage 2, elke vrijdag uploadt in 
Cumlaude. Dit is nodig om de aanwezigheid goed te kunnen registreren.  

7. Ziekmelden  

Als je ziek bent, moet je dit altijd bij de receptie van de juiste locatie melden. Tevens neem je 

contact op met je coach. 

 

Middelburg:  0118-558900 

Terneuzen:  0115-641600 

8. Globale lesinhouden 

Trainingen   

Er worden verschillende trainingen aangeboden, waarbij je vaardigheden ontwikkelt om je 
persoonlijke ontwikkeling betreft zelfbewustzijn, je eigen identiteit, het eigen talent en 
potentieel te vergroten. Dit met de intentie om het beste uit jezelf te halen en boven jezelf uit 
te stijgen.  
 

De trainingen die worden aangeboden zijn:  

 

➢ WIJS (Werkvaardig In Je Stage) 

 

Hoe presenteer je jezelf tijdens je sollicitatie en op je stage- en of werkplek.   

Tijdens deze training leer je sollicitatievaardigheden om zo jouw kansen op het vinden van een 
stageplek en/of werkplek te vergroten. Ook leer je vaardigheden om je persoonlijke 
ontwikkeling op je stage- en of werkplek positief te beïnvloeden. Je leert doelen te stellen en 
hierop invloed uit te oefenen, waarbij je leert afstemming te vinden tussen je eigen 
doelstellingen en die van een ander. Ook leer je hoe je de samenwerking positief kunt 
beïnvloeden en tijdens je stage of werk de balans te vinden tussen stressvolle situaties en rust 
te creëren.   
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➢ ZAT Training (Zelfinzicht & Aanvullende Tools) 

 

Ben je het ook zo zat om, …..!  

(…steeds weer over je grenzen te gaan, steeds weer te blokkeren bij bepaalde situaties, steeds weer negatieve gedachten te 

hebben?)  

Tijdens deze training krijg je zelfinzicht en aanvullende tools (ZAT) om je mogelijkheden 
optimaal te benutten en het beste uit jezelf te halen.   
Hierin gaan we jou leren wat jouw zelfbeeld is, meer zelfvertrouwen te geven in situaties waar 
dat nodig is. En dit toe te passen in je schoolcarrière en privéleven.  
Na het volgen van de training ben je een betere versie van jezelf!  

➢ Leren leren 

Leren leren of zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en 
toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kunnen motiveren. Tijdens deze training krijg je 
inzicht in jouw manier van leren en hoe je deze kunt verbeteren. 

➢ Faalangstreductietraining 

 

Je leert en begrijpt de stof thuis of in de les maar als het erop aankomt bv. bij een 
vergadering of een toets, ben je van alles vergeten en maak je domme fouten: je hebt een 
zogenaamde black-out. In deze training krijg je tools aangereikt om beter om te gaan met 
faalangst. 

  
Bij het intakegesprek, wordt besproken aan welke trainingen jij graag wilt deelnemen. We 
nemen de aanbevelingen van de intern begeleider mee in het intakegesprek. De afspraken 
die wij samen met jou hierover maken worden vermeld in de THOP-overeenkomst.  
Tijdens het introductieprogramma kan het zijn dat deze afspraken in overleg met jou herzien 
worden.   
 

Modules Engels, Communicatie en Rekenen 

 

Tijdens je THOP-traject kun je verschillende modules volgen op het gebied van Engels, 
Communicatie en rekenen. Door deze modules te volgen kun jij je vaardigheden leren die je 
als burger in de maatschappij kunt inzetten. Ook wordt er tijdens deze drie modules aandacht 
besteed aan opleidings- en beroeps gerelateerde opdrachten, zodat jij inzicht krijgt welke 
vaardigheden bepaalde opleidingen/beroepen van je verwachten en of je deze al bezit.  
 
Welke modules er exact op de planning staan, zal vooraf met je worden besproken. Als je zelf 
wensen hebt, zoals bijvoorbeeld een extra opdracht ter voorbereiding op een examen, dan 
kun je dit bespreken met de vakdocent.  

Sport 

Tijdens de lessen sport worden sport- en spelactiviteiten ingezet om je fysieke en mentale 
weerbaarheid te vergroten en je (fysieke/mentale) grenzen te verleggen. Daarnaast kijken we 
naar wat jij kunt verbeteren in jouw gezonde leefstijl. Met een verbeterde gezonde leefstijl kun 
je vaak betere keuzes maken in het leven, waaronder een nieuwe studiekeuze.  
 
Tijdens deze lessen hoor je sportkleding en -schoenen bij je te hebben.  
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Coaching                        

Het doel van de coaching is om samen met jou verbanden te leggen tussen je persoonlijkheid, 

kwaliteiten en gewenste studiekeuze.  Om dit doel te bereiken, voert de coach zowel 

individuele- als groepsgesprekken met je. In deze gesprekken daagt de coach je bewust uit 

om naar jouw inspiratie, motivatie, kwaliteiten en aandachtspunten te kijken.  

 

Ook stimuleert de coach jou om in deze gesprekken te onderzoeken welke stappen jij nog kunt 

nemen in jouw traject en te onderzoeken wie je zou kunnen benaderen voor een 

oriëntatiestage of interview. De input van deze gesprekken komen voort uit jouw gemaakte 

opdrachten, stage-ervaringen en schoolervaringen.  

Na het gevoerde gesprek, schrijf je een kort verslagje.                                                                    

9. Lestijden 

Lesuren  lestijden Controleer dagelijks of er 

roosterwijzigingen zijn door te kijken op de 

roostersite van Scalda!!! 

 

 

Het bovenstaande rooster geldt op 

schooldagen. Dagen waarop excursies 

meeloopdagen en/of stages plaatsvinden 

een afwijkend rooster hebben. 

 

 

 

1.   8.30-9.20 

2.  9.20-10.10 

Pauze  10.10-10.25 

3.   10.25-11.15 

4.   11.15-12.05 

Pauze  12.05-12.35 

5.  12.35-13.25 

6.  13.25-14.15 

Pauze  14.15-14.30 

7. 14.30-15.20 

8. 15.20-16.10 

9. 16.10-17.00 

10. Oriëntatiestage 

In de 8 weken van het Thoptraject loop je oriënterende stages om inzicht te krijgen in de 

werkzaamheden die horen bij een beroep. Je loopt (minimaal 3x) stage binnen verschillende 

bedrijven of organisaties. De stageplekken zoek je zoveel mogelijk zelf. Indien je dit moeilijk 

vindt volg je de training solliciteren en bespreek je dit met je coach. Als je een stageplek hebt 

gevonden:  

✓ Maak je afspraken met het bedrijf over bijv. de dag dat je komt, werktijden, kledingeisen 

ect.  

 

✓ Laat je het oriëntatie-stagecontract (zie Cumlaude) invullen. Let op als je langer dan 5   

werkdagen gaat stagelopen, dan dien je een langdurige stageovereenkomst in te vullen.  

Na je stage maak je een verslag en dit load je up in cumlaude. De coach kan dan gerichtere 

vragen stellen over je stage-ervaringen, om je zo uit te dagen na te denken over je kwaliteiten 

en aandachtspunten.   
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11. Portfolio  

Het portfolio van het THOP-traject is een verzamelmap van jouw gemaakte opdrachten en 

verslagleggingen van jouw coaching gesprekken die hebben bijgedragen aan je 

ontwikkelingsproces om zo een weloverwogen studiekeuze te maken. In het onderstaande 

schema, Portfolio THOP-inhoud, kun je zien welke opdrachten je minimaal in je portfolio te 

hebben verwerkt, om goed voorbereid je intakegesprek van je nieuw gekozen opleiding aan 

te gaan. Het format-formulier, reflectieverslag, die jij invult na het coaching gesprek, staan in 

Cumlaude.  

 

Portfolio Thop- Inhoud 

Introductie  

(1ste week van je THOP-traject) 

Interessetest 

Inspiratiespel 

Kwaliteitenspel 

Mijn Droomleven 

Samenwerkings- en presentatieopdrachten 

Coaching en studiekeuze Belbin 

Beroepenoriëntatie 

Beroepscompetenties 

Beroepsprofiel 

Eindpresentatie 

Enneagram 

Gesprek met ouders over je studiekeuze 

Gesprek met ouders over jouw kwaliteiten 

Kiezen hoe doe je dat? 

Excursies, Gastlessen, (oriëntatie)stages, 

interviews, meeloopdagen en voorlichtingen 

Excursies 

Gastlessen 

Interviews 

Meeloopdagen of voorlichtingen 

(Oriëntatie)stages 

Aanmelding en Intake nieuwe opleiding Blog LOB-Intergrip aanvullen 

Digitaal Doorstroomdossier invullen 

Inschrijven nieuwe opleiding 

Mindmap of moodboard gekozen opleiding 

Specifieke intakeopdracht voor nieuwe opleiding 

SWOT-analyse voor intake 

Modules Engels, Communicatie en Rekenen Communicatie 

Rekenen 

Engels 

Individuele Roosters   In te vullen individuele roosters week 1 t/m 8 

Gespreksformulieren   
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12. Globale planning  

 

13. Vakanties en vrije dagen  

Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022 

Goede vrijdag vrijdag 15 april 2022 

Pasen maandag 18 april 2022 

Meivakantie maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022 

Pinksteren maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022 

 

14.  Wat wij binnen THOP met elkaar afspreken over: 

Respect:     

Ik heb respect voor anderen en behandel hen zoals ik zelf graag behandeld wil worden. Dit 

zowel online als offline. 

Ik ben op tijd (terug) in de les. 

Ik meld me ziek tussen 8.00 uur en 8.30 uur op school, bij mijn coach en bij mijn eventuele 

stageadres/meeloopopleiding. 

Ik ga verantwoord met mijn mobiele telefoon om. 

In het open leercentrum en op de gangen maak ik geen lawaai. 

 

Veiligheid:  

Ik kan altijd een identificatie laten zien.  

Tijdens de onderwijsactiviteiten ben ik niet onder invloed van alcohol en/of drugs. 

Ik neem geen wapens of voorwerpen die als zodanig gebruikt kunnen worden mee naar 

school.   

Ik bedreig niet.      

 

                 

                                           

Oriënteren  

Week 1 t/m 5

- Inzicht krijgen in je  

kwaliteiten, interesses, 

inspiratie en 

aandachtspunten

- Opleidings-en 

beroepenoriëntatie 

Ervaren

Week 6 + 7 

Stage-lopen in je beroeps-

opleidingskeuze 

Indien nodig: 

BBL-werkplek vinden 

Afronden 

Week 8

Aanmelden bij opleiding

Digitale doorstroomformulier 

invullen

DDD code Scalda: 

GZV2AS7E

Intake-opdrachten maken 
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Schoon: 

Eten doe ik op de daarvoor aangewezen plekken in de school. 

Roken op school en op het schoolterrein is niet toegestaan.  

Ik ruim mijn eigen rommel op. 

Ik zorg met anderen ervoor dat ik een lokaal opgeruimd achterlaat. 
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THOP-overeenkomst  

Overeenkomst THOP 2020-2021 

Locatie O Middelburg      O Terneuzen 

Gegevens student 

Achternaam 
 

 

Roepnaam 
 

 

Geboortedatum 
 

 

Adres 
 

 

Postcode en 
woonplaats 

 

Persoonsnummer 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

Emailadres 
 

 

Gegevens ouders/verzorgers indien < 18 jaar 

Naam 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

Emailadres 
 

 

Gegevens aanmelder 

Naam 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

Emailadres 
 

 

Alleen voor studenten van buiten Scalda 

Naam opleiding 
 

 

Crebocode opleiding 
 

 

Niveau BOL/BBL 
 

 

Begeleiding vanuit THOP 

Naam coach 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

Duur en omvang van het traject 

Begindatum 
 

 

Verwachte einddatum 
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Studiebelasting en 
inspanningsverplichting 

256 lesuren,  
THOP is succesvol afgerond als je voldaan hebt aan de eisen die 
genoemd staan bij het onderdeel Portfolio in de studiewijzer. 

Gedragsregels De gedragsregels dienen te worden nageleefd, t.w.: 

• Je bent op tijd aanwezig 

• Je volgt alle geplande lessen 

• Je maakt de afgesproken opdrachten 

• Je neemt actief deel aan de lessen 

• Je zoekt onder begeleiding actief naar stages 

• Je neemt deel aan aangeboden excursies 

• Je neemt deel aan aangeboden workshops 

• Je komt je afspraken na 

Laptop Voor het maken van opdrachten is het prettig als je een laptop 
mee kunt nemen.  
Ik neem mijn eigen laptop mee: 
O ja 
O nee 
 

Reiskosten 
 

Iedere MBO-student komt in aanmerking voor een OV-kaart. Als 
je nog geen OV-kaart hebt kun je deze aanvragen bij DUO. Je 
krijgt je OV-kaart in de maand nadat je de aanvraag hebt gedaan 
bij DUO. Tot die tijd zijn eventuele reiskosten voor eigen rekening. 
Dit geldt ook voor excursies, meeloopdagen en stages. 
 

Je zet een kruisje in het vakje bij de trainingen die jij wilt volgen:  
 Wijs (Werkvaardig In Je Stage) 

 ZAT (Zelfinzicht  & Aanvullende Tools) 

 Leren Leren 

 Faalangstreductietraining 

 

 

 

Ondertekening 

Datum  
 

 

Plaats 
 

 

Handtekening student 
 
 
 

 
 

Handtekening 
ouders/verzorgers        
bij minderjarige student 
 

 
 

Handtekening         
coach THOP 
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Reflectieverslag en weekrooster     

Naam student:  

Week:  

Reflectieverslag Coaching gesprek 

Tot welk inzicht ben ik gekomen? Wat heb ik geleerd?  

 

 

 

 

 

 

 

Welke stappen ga ik nemen/ acties 

 

 

 

Planning  

  maandag    dinsdag    woensdag    donderdag    vrijdag  

1   1   1   1   1   

2   2   2   2   2   

3   3   3   3   3   

4   4   4   4   4   

5   5   5   5   5   

6   6   6   6   6    

7   7   7    7   7    

8   8   8    8    8    

 


