Voor welke studie kom jij je bed uit?
Kiezen is lastig
•Kom je niet tot een keuze voor jouw studie?
•Heb je een studie gekozen, maar twijfel je nog?
•Wil je stoppen met je studie, maar wat dan?
•Heb je geen idee wat je wil gaan doen?
•Moet je een toelatingsmotivatie schrijven?
•Wil je het toelatingsgesprek goed voorbereiden?

Doe de MaakBaan studiekeuze-workshop
Kiezen op basis van persoonlijk onderzoek
Tijdens de workshop krijg je hulpmiddelen
aangereikt om op basis van jouw drijfveren en
jouw persoonlijkheid een studie of beroep te
kiezen waar je elke morgen graag je bed voor
uitstapt!
Inclusief uitgebreide rapportage
Voor de workshop, vul je thuis, via internet, in
ongeveer 30 minuten twee korte vragenlijsten in,
dit zijn professionele analyses van persoonlijkheid
en drijfveren. In de workshop wordt de methodiek
en de rapportage uitgelegd.
Vragen die aan bod komen zijn:
• Hoe maak je een goede keuze?
• Welke studie/beroep maakt jou blij en waarom?
• Waar ligt jouw passie? Wat wil je? Wie ben jij?
• Hoe kan jij de keuze voor jouw studie afstemmen
op jouw persoonlijkheid?
• Wat is jouw manier van kiezen?
• De verschillen per school/universiteit.
• Hoe vertaal je dit in een motivatiebrief?
Prijzen ex BTW en locatie-kosten. Afhankelijk van
het aantal deelnemers is de training 1 dd en €
550,- (individueel) of 2 dd en € 400,- (2 tot 6 pers)
MaakBaan, Diane Koster
Individuele coaching en organisatie ontwikkeling
KvK: 32105736

Diane Koster van MaakBaan is begonnen
in de ICT als programmeur en later als
manager. Nu heeft zij een praktijk in
coaching en organisatie-ontwikkeling en
helpt zij mensen en organisaties werk te
maken van hun passie.
Toen haar kinderen voor hun studiekeuze
stonden, heeft ze haar professionele
loopbaan-instrumenten ingezet. Door te
kijken naar de persoonlijkheid achter de
competenties en interesses, kom je bij de
kern van een persoon en kan je op die
basis betere beslissingen nemen. Nu zijn
deze wetenschappelijke methodes ook
voor jou beschikbaar.
Klanten over MaakBaan:
“Ik was in december al gestopt met mijn
studie fotografie. Diane heeft mij geholpen
mijn drijfveren te vertalen naar een studie
die wel past, dit is echt leuk.” Student
elektronica 19 jaar.
“Ik moest een motivatiebrief schrijven voor
de toelating van mijn studie en zelf kwam ik
er niet uit. Diane heeft mij erg goed
geholpen op basis van de analyse van mijn
motivatie.” Studente 19 jaar
“Ik had geen idee wat mijn drijfveren
waren. Na de workshop kon ik onder
woorden brengen waarom deze studie en
deze universiteit echt bij mij passen, dat gaf
me de zekerheid om me in te schrijven.”
Studente 18 jaar.
“Eigenlijk wist ik wel hoe ik in elkaar zat,
maar nu kan ik het ook vertalen naar wat ik
wil gaan doen.” Vrouw 18 jr met tussenjaar.
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