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Daan
“Gelukkig ben ik erachter gekomen wat ik later wil gaan doen en volg ik de studie 
die daarvoor nodig is.”

Lara
“Het was leerzaam en leuk om te doen. Ik volg nu een opleiding die heel goed bij me 
past en waar ik goede toekomstmogelijkheden mee heb!”

Koen
“Door het traject bij Uitendaal Coaching heb ik nu wél een goede keuze gemaakt en 
ben ik veel gemotiveerder aan het studeren.”

Voor wie?
Het studiekeuzetraject is bedoeld voor scholieren die 

eindexamen HAVO of VWO doen en nog niet weten 

wat ze willen gaan studeren. Ook voor studenten die 

willen switchen van studie is dit een goede methode 

om erachter te komen wat het beste bij ze past.

Waarom?
De keuze voor een vervolgopleiding is belangrijk voor 

je toekomst. Een studie die bij je past en waar jouw 

kwaliteiten het beste tot hun recht komen helpt jou 

later met het vinden van de juiste baan. Tijdens het 

studiekeuzetraject kom je erachter wie je bent. Je 

leert veel over je kwaliteiten, je persoonlijkheid, je 

beroepsinteresses en je werkinstelling en hierdoor 

kun je de juiste keuze maken voor een vervolgoplei-

ding.

Hoe werkt het?
 • Startgesprek: Hierin maak je kennis met 

je studiekeuzebegeleider

 • Studiekeuzeonderzoek: Begeleiding naar 

studiekeuze d.m.v. beroepskeuzetesten, 

persoonlijkheidsvragenlijsten, gesprekken 

en eventueel een intelligentieonderzoek

 • Rapportage: Een verslag waarin de 

onderzoeksresultaten worden weerge-

geven en een concreet studieadvies wordt 

geformuleerd 

 • Eindgesprek: gesprek over het rapport 

met jou en je ouders
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Hoe lang duurt het?
Het traject duurt ongeveer 4 weken en indien 

nodig kan het ook sneller. Je komt gemiddeld 4 

keer naar Uitendaal Coaching.

Wie begeleidt mij?
Je wordt tijdens het traject begeleid door iemand 

van Uitendaal Coaching, het bureau van Daniëlle 

Uitendaal, dat in opdracht van organisaties en 

particulieren, mensen begeleidt in loopbaan- en 

coachtrajecten en assessments. Uitendaal  

Coaching werkt met academisch opgeleide 

coaches, psychologen en loopbaanadviseurs die 

allen werken volgens dezelfde kwaliteitsnorm en 

hun sporen in het vak ruimschoots verdiend heb-

ben. Uitendaal Coaching wil je graag begeleiden 

bij deze belangrijke keuze voor je toekomst.

Hoe begin ik?
Stuur voor meer informatie of een afspraak een 

email naar 

Uitendaal Coaching - Studiekeuzebegeleiding

of bel

info@uitendaal-coaching.nl 

06 22909072
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