En dan het moment om je
vleugels uit te slaan

Eindexamen op zak, dan begint
een nieuwe episode.
Alle kansen liggen weer open,
nieuwe mogelijkheden te over.
Maar wat ga je doen?

Weet wat je beweegt!

Benut je kansen!
Kom uit je comfortzone!

Ondersteuning bij:
• Studiekeuze
• Selectie voorbereiding
• Profielkeuze
• Huiswerkplanning

People grow most in their
natural talent
Waar liggen je talenten ?
Wat is belangrijk voor jou?
Waar krijg je energie van?
Ik kies een studie die mij past is
aangesloten bij StudieKeuze Nederland.
Dit is een vereniging van onafhankelijke
en zelfstandig gevestigde
studiekeuzecoaches die op verschillende
plaatsen in het land werkzaam zijn.

Met meer zelfinzicht kan je
beter een studie kiezen die bij je
past!

30 – 40 % van de studenten
kiest verkeerd!
Studiekeuze
Om uit honderden studies te kiezen is
lastig. Daarvoor is zelfkennis nodig.
Samen kijken we wat je persoonlijkheid is,
wat je belangrijk vind en wat je goed kan.
Dit kan door gesprekken maar ook met
behulp van erkende testen. Daarna kijken
we naar de studiemogelijkheden die bij
dat profiel passen. We ronden pas af na
een definitieve keuze.
Selectie aan de poort
Bij steeds meer studies moet je laten zien
dat je goed weet wat de studie inhoudt
en dat je gemotiveerd bent. Je moet ook
aantonen dat je de capaciteiten hebt om
de studie te kunnen volgen en af te
maken. Wij helpen je bij de samenstelling
van zo’n ‘dossier’ en bij het voorbereiden
van intakegesprekken.

voor ouders die zich hier verder in willen
verdiepen.

Christien Pino – van Spaendonck

Profielkeuze
Help! Samen kijken we naar jouw
talenten, interesses, drijfveren en
mogelijkheden. We kunnen beslissen een
test af te nemen.
Advies
Soms zijn er vragen die niet een heel
traject vereisen. Wij zoeken samen met
jou naar een antwoord.
Huiswerkplanning
Individuele begeleiding bij het plannen en
controleren van het huiswerk. Leerlingen
hebben soms niet zozeer dagelijkse
begeleiding nodig maar hebben meer
behoefte aan een coach die let op
organisatie en leerproces. Samen kijken
we hoe we dit vorm kunnen geven.

Inleving, interesse, kennis, analyse en tijd
Zijn kenmerkend voor mijn aanpak. Ik ben
geïnteresseerd in diegenen die ik begeleid
en in wat hen beweegt en ben
enthousiast over studies en studeren. Ik
neem de tijd om te luisteren en kan goed
analyseren.
Samen met de leerling/student wil ik er
achter komen waar de kwaliteiten liggen
en hoe en waar die kwaliteiten het beste
tot hun recht komen.

Contact
De rol van de ouder bij de studiekeuze
Opvoeden is vaak moeilijk. Hoe begeleid
je je kind het beste bij de studie of
profielkeuze? Wij organiseren workshops

Keuzevrijheid:
Meer dan 1500 studies

