WERK & STUDIE

Studiesuccescentrum

Studie- en carrièrescan

Wat is jouw waarde op de arbeidsmarkt? Sluiten jouw competenties en
waarden aan bij je huidige arbeidsmarktpositie?
De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibele medewerkers.

Hoe ziet de studie- en carrièrescan eruit?

Beroepen en functies die we al jaren kennen verdwijnen, en net zo

De studie- en carrièrescan maakt eerst een inventarisatie van jouw

snel ontstaan er weer nieuwe. Wat is jouw arbeidsmarktwaarde?

scholingsverleden, arbeidsverleden, competenties en waarden. Deze

Bestaat jouw functie over een aantal jaren nog, of is het tijd om je

inventarisatie wordt gebaseerd op de uitkomsten van een

door te ontwikkelen? Gezond en met plezier blijven werken tot je

startgesprek en drie verschillende online testen. De scan geeft je

pensioen, vraagt om regelmatige ontwikkeling van kennis en

vervolgens inzicht in jouw positie op de arbeidsmarkt en geeft aan

vaardigheden. Door het maken van de studie- en carrièrescan

of jouw scholingsverleden up-to-date is. Er wordt gebruikgemaakt

achterhaal je jouw marktwaarde en ontdek je in een gesprek met

van actuele data over de arbeidsmarkt. Tot slot bespreek je in een

een coach wat jij kunt doen om mee te bewegen met de

persoonlijk gesprek de uitkomsten met een studiekeuze- en

arbeidsmarkt.

loopbaancoach.

Met de scan beoordeel je of je scholing wilt
inzetten om je arbeidsmarktpositie te versterken
en met welke studies je dit het beste kan doen.
Werkwijze
De studie- en carrièrescan bestaat uit drie stappen:

Waar vinden de gesprekken en de scan
plaats?

• Startgesprek met een coach

De gesprekken vinden plaats op de Campus van Windesheim te

• Invullen van de digitale vragenlijsten

Zwolle. De online scan kun je thuis invullen.

• Onafhankelijk advies van een coach

Kosten
Tijdens het startgesprek achterhalen we samen met jou je beleving

Het startgesprek is gratis. De kosten voor de online vragenlijsten en

in je huidige functie en organisatie. Ook gaan we in op

de nabespreking bedragen samen € 180,-. Wellicht dat de coach je

verwachtingen ten opzichte van je loopbaan en scholing en krijg je

adviseert om vervolgens een loopbaancoachtraject te doorlopen.

een instructie voor het invullen van de online scan.

Dan wordt er € 75,- per gesprek in rekening gebracht. Betalingen
vinden plaats na afloop. Hierbij kun je alleen met pin betalen.

Vervolgens vul je thuis de scan in. Deze bestaat uit een drietal
digitale vragenlijsten die je inzicht geven in carrièrewaarden: wat

Aanmelden

motiveert jou in je loopbaan? Competentiezelfbeoordeling: welke

Wil jij je aanmelden voor een studie- en carrièrescan? Dat kan door

kerncompetentie wil je inzetten of verder ontwikkelen? Én een

een email te sturen of door te bellen naar het Studiesuccescentrum

analyse van de arbeidsmarktkansen: op basis van je huidige functie

van Windesheim.

wordt er een objectieve berekening gemaakt van de regionale en
landelijke arbeidskansen. Aan de hand van deze berekening krijg je

E-mail: studiesuccescentrum@windesheim.nl.

advies over:

Telefoonnummer: 088 469 9100

• arbeidsmarktperspectief

Openingstijden:

• kans op robotisering

Maandag van 10.00 - 17.00 uur

• kansrijke, alternatieve beroepen

Dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 - 17.00 uur

• scholing ter versterking van je huidige positie

Vrijdag van 9.00 - 15.00 uur

• zoekmogelijkheden vacatures
Kijk voor meer informatie op www.windesheim.nl/scan
De derde stap in dit traject bevat een adviesgesprek. In een
persoonlijk gesprek bespreek je de uitkomsten van de online
rapportage met de studiekeuze- en loopbaancoach. In dit gesprek
kijken we samen naar welke eerste acties qua scholing en loopbaan
je kunt ondernemen, om een sterke positie op de arbeidsmarkt te
houden of te krijgen.
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