Checklist Carrièreswitch
Je wilt de overstap maken naar een ander beroep. Waar moet je op letten?

Jouw mogelijkheden
Past het beroep bij je eigen kwaliteiten, werkwaarden en toekomstwensen?
Ontdek je talenten en interesses. Bepaal wat voor jou belangrijk is in je werkomgeving en wat
past bij jouw mogelijkheden. Kies een beroep dat bij je past.

Wat is de kans op werk in je wensberoep?
Onderzoek of er veel vacatures zijn én of er veel mensen zijn die hetzelfde werk zoeken.

Heb je een goed beeld van het beroep?
Wat zijn de taken, werktijden en werkomstandigheden.
Tip: ga een dag meelopen bij een werkgever of op de school.

Zijn er leerwerktrajecten voor jouw wensberoep?
Stem jouw wensen om in een nieuw beroep te gaan leren en werken af op de mogelijkheden die
een werkgever en/of de arbeidsmarkt biedt. Kun je je direct aanmelden voor een traject of moet
je een kans creëren (met hulp van anderen)?

Kun je werk, opleiding en privéleven combineren?
Ga na hoeveel tijd je per week met werk en scholing bezig bent en hoe lang de opleiding duurt.

Wat zijn financiële gevolgen?
Wie betaalt de opleiding? Zijn er subsidies of moet je het zelf betalen.
Welk salaris en welke arbeidsvoorwaarden kun je verwachten?
Wat zijn de gevolgen voor je pensioensopbouw?

Op zoek naar een leerbaan
Laat je kwaliteiten en motivatie zien.
Wat is je motivatie om voor een ander beroep te kiezen? Waarom past de carrièreswitch in
je ontwikkeling?
Vertaal je werkervaring naar relevante werkervaring voor je nieuwe functie. Pas je CV aan.

Bouw een netwerk op
Leg contact met mensen die het werk al uitvoeren.

Tips
Maak een lijstje met pluspunten en minpunten van een carrièreswitch en let daarbij ook op het
resultaat op lange termijn.
Neem zelf verantwoordelijkheid voor je carrièreswitch!

Meer informatie en advies
Heb je vragen over scholing en jouw loopbaanmogelijkheden? Ga dan voor meer informatie en
advies naar het Leerwerkloket, www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten.

