Werk& Studie

Studiesuccescentrum

Hulp bij studiekeuze- en
loopbaancoaching

Ben jij op zoek naar een studie die jou verder helpt om je ambitie te

Misschien hebje vragen zoals:

verwezenlijken, maar weet je niet welke studie? Of ondervind jij

• Wat wil ik op dit moment in mijn loopbaan?

problemen in je werk of loopbaan, ben je ontslagen of wil je graag

• Waar liggen mijn kwaliteiten en capaciteiten?

de volgende stap in je carrière zetten maar weet je niet hoe? Ga dan

• Welke studie of cursus zou daar bij passen?

eens in gesprek met een van onze studiekeuze- en loopbaancoaches.

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

Deze coach geeft ondersteuning en helpt je bij het vinden van

kortere cursus?

antwoorden op jouw vragen. Het op maat gemaakte traject bestaat
uit een aantal persoonlijke gesprekken die je voert met een van de

De studiekeuze- en loopbaancoaches van Windesheim helpen je

onafhankelijke, NOLOC-geregistreerde studiekeuze- en

graag bij het vinden van de antwoorden en het kiezen van een

loopbaancoaches van Windesheim.

passende studie of cursus. Omdat Windesheim werkt met
onafhankelijke NOLOC- geregistreerde loopbaancoaches, is de
begeleiding neutraal en niet bij voorbaat gericht op instroom in een
Windesheim studie.

Een loopbaancoachingstraject start met een vrijblijvend en kosteloos

Ook interessant:
Studie- en carrièrescan

intakegesprek, waarna we je helpen keuzes te maken op basis van je

Wil jij een reële inschatting maken van jouw huidige positie op de

talenten, interesses en/of mogelijkheden. We maken daarbij gebruik

arbeidsmarkt? Dan kun je ook overwegen om samen met de

van middelen als waardeninventarisatie, verschillende testen of

studiekeuze- en loopbaancoaches van Windesheim de studie- en

andere loopbaantools. Wij begeleiden je bij het zelf ontdekken van

carrièrescan te maken. De scan bestaat uit:

een persoonlijke koers. Ter ondersteuning van de beroepen- en

• Startgesprek met een coach

opleidingsoriëntatie bieden we je een online oriëntatietool en

• Het invullen van digitale vragenlijsten

begeleiden we je bij het voeren van oriënterende

• Onafhankelijk advies van een coach

Werkwijze

netwerkgesprekken. Hiermee krijg je zicht op beroepen, studies,
opleidingen en vacatures.

Tijdens het startgesprek achterhalen we wat jouw beleving is van je
huidige functie en organisatie. Ook gaan we in op verwachtingen

Kosten

ten opzichte van je loopbaan en scholing en krijg je een instructie

Een eerste oriënterend gesprek is gratis.

voor het invullen van de online scan. De scan geeft je inzicht in je

Voor individuele coaching rekenen we € 75,- per gesprek. Voor de

carrièrewaarden, competenties en je arbeidsmarktkansen

beroepskeuzetest met een inlogcode voor een online tool rekenen

gerelateerd aan je huidige functie. In een persoonlijk gesprek met

we € 100,-. Tot slot kun je bij ons een capaciteitentest doen voor

een coach bespreek je de uitkomsten van de online rapportage.

€ 175,-.
De beroepskeuzetest en de capaciteitentest zijn inclusief een

De scan is geschikt voor jou als je houdt van een feitelijke

vervolggesprek. Tijdens dit vervolggesprek bespreken we de uitslag

benadering van loopbaanbegeleiding en als je het belangrijk vindt

van de test. De verrekening van de kosten vindt na afloop plaats per

om je keuzes af te stemmen op de vraag van de arbeidsmarkt. Het

pinbetaling.

doen van de studie- en carrièrescan kost € 180,-. Wil je optioneel
nog andere testen maken of een vervolggesprek, dan zijn daar extra

Hoe kun je jeaanmelden?

kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie op

Je kunt een afspraak maken met het Studiesuccescentrum van

www.windesheim.nl/scan.

Windesheim.
Telefoon: 088 - 469 91 00

Meer informatie

E-mail:studiesuccescentrum@windesheim.nl

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het

Adres: Campus 2 Zwolle

Studiesuccescentrum van Windesheim via 088 - 469 91 00 of via

Kamer C0.86

studiesuccescentrum@windesheim.nl.

Waar vindt de coaching plaats?

Wij wensen je veel succes toe bij het maken van de keuzes in je

De coaching vindt plaats op Windesheim, Campus 2 - 6,

studie en loopbaan!

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.
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