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Studiekeuze-en
loopbaancoaching

KOM PRATEN MET EEN LOOPBAANCOACH VOOR EEN ADVIES OP MAAT

BEN JE OP ZOEK NAAR NIEUWE
UITDAGINGEN IN WERK OF
LOOPBAAN EN WIL JE NIEUWE
KEUZES MAKEN? DAN KAN EEN
LOOPBAANCOACHINGSTRAJECT
DAARBIJ HELPEN.

INDIVIDUELE COACHING
De loopbaancoaches gaan in op jouw vragen en twijfels. Het eerste
gesprek is oriënterend, duurt maximaal een uur en is gratis en
vrijblijvend. We bespreken je vragen en wensen en kijken
samen welk plan van aanpak daarbij het beste past.
Het geven van een opleidings- of beroepsadvies is tijdens het eerste
gesprek nog niet mogelijk. Ook is dit gesprek niet bedoeld voor

Misschien heb je vragen zoals:

inhoudelijke vragen over opleidingen. Hiervoor verwijzen we je naar

• Wat wil ik op dit moment in mijn loopbaan?

de betreffende opleiding of naar de open avonden.

• Waar liggen mijn kwaliteiten en capaciteiten?

Na het oriënterende gesprek krijg je een advies voor het volgen van

• Welke studie of cursus zou daar bij passen?

een individueel coachingstraject van kortere of langere duur (1 - 5

• Wil ik een volledige hbo-studie volgen of kan ik volstaan met een

vervolggesprekken). De loopbaancoaches laten het coachingstraject

kortere cursus?

graag aansluiten bij je wensen.

De loopbaancoaches van het Studiesuccescentrum van Windesheim
helpen je graag bij het vinden van de antwoorden en het kiezen van
een passende studie of cursus. Omdat het Studiesuccescentrum met
onafhankelijke NOLOC- geregistreerde loopbaancoaches werkt, is de
begeleiding neutraal en niet bij voorbaat gericht op instroom in een
Windesheim studie.

Windesheim zet kennis in werking

WERKWIJZE
We maken een analyse op basis van je talenten, interesses en je
mogelijkheden. Daarbij maken wij gebruik van hulpmiddelen, zoals
een waardeninventarisatie, testen of andere loopbaantools. Om een
persoonlijke koers uit te kunnen stippelen, maken we bij de
beroepen- en opleidingsoriëntatie gebruik van een online tool.
Hiermee krijg je toegang tot beroepen, studies, opleidingen en
vacatures.

KOSTEN
Een eerste oriënterend gesprek is gratis.
Voor individuele coaching rekenen we € 75,- per gesprek. Voor de
beroepskeuzetest met een inlogcode voor een online tool rekenen
we € 100,-. Tot slot kun je bij ons een capaciteitentest doen voor
€ 175,-.
De beroepskeuzetest en de capaciteitentest zijn inclusief een
vervolggesprek. Tijdens dit vervolggesprek bespreken we de uitslag
van de test. De verrekening van de kosten vindt na afloop plaats per
pinbetaling.

HOE KUN JE JE AANMELDEN?
Je kunt een afspraak maken met het Studiesuccescentrum van
Windesheim.
Telefoon: 088 - 469 91 00
E-mail:studiesuccescentrum@windesheim.nl
Kamer C0.86

WAAR VINDT DE COACHING PLAATS?
De coaching vindt plaats op Windesheim, Campus 2 - 6,
8017 CA te Zwolle. Je kan Windesheim goed bereiken met het
openbaar vervoer en de auto. Het station ligt op 15 minuten
loopafstand van de Campus. De Campus ligt vlakbij de A28.
Wij wensen je veel succes toe bij het maken van de juiste keuzes in
je studie en loopbaan!

