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www.uitendaal-coaching.nl
Voor wie?
•

Scholieren die (volgend jaar) eindexamen HAVO of VWO doen en nog niet weten
wat ze willen gaan studeren;

•

Studenten die twijfelen en een studieswitch overwegen;

•

Studenten die hun bachelor (bijna) hebben afgerond en twijfelen over een
aansluitende master.

Waarom een studiekeuzetraject?
Ondanks vele interventies van overheid, hogescholen
en universiteiten is de uitval onder eerstejaars
studenten nog steeds schrikbarend hoog. Een
verkeerde keuze is niet alleen zonde van tijd en geld,
maar kan ook demotiverend werken.
Het kiezen van een vervolgopleiding die aansluit bij je
interesses en waar je capaciteiten en kwaliteiten
optimaal tot hun recht kunnen komen is daarom niet
alleen belangrijk voor je toekomst, maar ook voor je
persoonlijke ontwikkeling.

Waarom Uitendaal Coaching?
•

Maatwerk door academisch geschoolde en ervaren
psychologen;

•

Professioneel traject met individuele aandacht op
basis van valide en betrouwbare psychodiagnostiek
(dus geen onzintestjes);

•

Jij wordt actief bij het proces betrokken, want jij
bent degene die uiteindelijk kiest;

•

Mogelijkheid van gratis feedbackgesprek tot een jaar
na het traject;

•

Indien nodig kunnen wij -na een uitgebreide
diagnostiek- ook coachen bij studieproblemen.

Hoe werkt het?
•

Intakegesprek kennismaking en in kaart
brengen van jouw keuzevragen en een
interactief persoonlijkheidsonderzoek.

•

Studiekeuzeonderzoek bij ons op locatie
of online: dit onderzoek bestaat uit
professionele persoonlijkheids- en
interessevragenlijsten, een beroepskeuzeonderzoek en eventueel een intelligentieonderzoek (dit laatste altijd op locatie).

•

Tussentijds gesprek naar aanleiding van de testresultaten.

•

Rapportage met een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksresultaten,
aanbevelingen en een concreet studieadvies.

•

Eindgesprek aan de hand van de rapportage. Ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd
om aanwezig te zijn.

•

Mogelijkheid tot feedbackgesprek. Mocht je na het traject of na de start van je studie
nog vragen hebben, dan kun je deze uiteraard nog aan ons stellen. Wij zijn immers ook
benieuwd welke studie je uiteindelijk hebt gekozen en hoe het met je gaat.

Kun je niet kiezen bijvoorbeeld omdat je een heel brede interesse hebt of juist geen
duidelijke interesses of blijf je twijfelen, wacht dan niet te lang om advies te vragen.
Een studiekeuzeonderzoek brengt verheldering in de wirwar van studies en met een juist
inzicht in jezelf kun je je gerichter oriënteren op de studies, steden en meeloopdagen.

Meer informatie of een afspraak?
Mail naar: info@uitendaal-coaching.nl
Of bel: 06-22 90 90 72
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