
Tijdens het studiekeuzetraject gaan we daar samen naar op zoek. Een keuze die past bij jou als persoon.
We onderzoeken jouw talenten, jouw interesses en jouw drijfveren en helpen je bij het vinden van de  
informatie die je nodig hebt om een bewuste keuze te kunnen maken.
Een tussenjaar? Laat het geen verloren jaar zijn. Studie-keuze-coaching helpt je om je gapyear zinvol  
in te vullen.  

Door gesprekken, (online) testen en speciale werkvormen gaan we uitzoeken wie jij eigenlijk bent en wat jij 
belangrijk vindt. Wat kun je al en wat heb je nog nodig om een bewuste keuze te kunnen maken? Wij denken 
met je mee en laten de puzzelstukjes in elkaar vallen zodat je de vraag “Wat wil ik?” kunt beantwoorden.

 We bieden de volgende 5 trajecten aan:

STUDIE-KEUZE-COACHING
WELKE STUDIE PAST BIJ JOU? WAAR WIL JE STUDEREN? WAAR WORD JIJ BLIJ VAN?
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twijfel
studiekeuze
traject

inclusief 
(online) 
Keuzegids
€ 495,00

geen idee
studiekeuze
traject

inclusief 
(online) 
Keuzegids
€ 615,00

MBO 
keuze
traject 
€ 375,00

profielkeuze
coaching 
2 sessies 
€ 175,00

of 
Zoom 
studiekeuze
traject
eindgesprek 
op locatie

tussenjaar coaching 
per sessie  € 125,00

gapyear

Je profielkeuze en je studiekeuze zijn belangrijke keuzes in je leven.  
Je studiekeuze bepaalt voor een groot deel jouw toekomst. 

Wie ben ik?
Wat kan ik?
Wat wil ik?



INFORMATIE / AANMELDING 
Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen, telefonisch of per mail   
Henriette Brouwer - info@educatie-plus.nl – telefoon 0522-242500  
Locatie Meppel: Heerengracht 19 • Zuideinde 28 C D  
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STUDIE-KEUZE-COACHING
WELK TRAJECT IS GESCHIKT VOOR JOU?

Je twijfelt over het profiel dat je moet gaan kiezen. 
Past het profiel bij mij? Welke vakken moeten er  
wel of niet in? Wat heb ik nodig voor mijn vervolg- 
opleiding? Samen kijken wat jij al weet en wat je nog 
nodig hebt om een goede keuze te kunnen maken.

• 2 sessies van ongeveer 60 minuten  
 met verschillende werkvormen.
• bewaarmap en korte rapportage

Traject van je keuze via Zoom met 
een eindgesprek op locatie.

Coaching bij keuzes – traject op 
maat.

Plannen, organiseren en hoe leer 
ik het best.

Twijfel je over je studiekeuze? Wil je zeker weten of 
de gekozen studie bij je past? Samen onderzoeken 
we hoe je tot deze keuze bent gekomen, wat er wel en 
niet bij je past en wat de mogelijke alternatieven zijn.
Ben je begonnen aan een studie, maar is het niet wat 
je ervan had verwacht? Ook dan gaan we samen aan 
de slag om te onderzoeken waarom het niet klikt en 
wat er dan wél bij jou past.

• intake & online test 
• 3 sessies van ongeveer 60 minuten met 
 verschillende werkvormen
• KEUZEGIDS (online), bewaarmap met 
 keuze advies en korte rapportage                                                                       

Je hebt nog geen idee wat je wilt studeren en waar. 
Wat past er bij je? Wat kun je al? Wat wil je bereiken 
en waarom? We gaan samen aan de slag met 
verschillende werkvormen om alle onderdelen te 
onderzoeken en we leggen de uitkomsten bij elkaar. 
Als de puzzelstukjes in elkaar vallen volgt er een 
studie advies dat echt bij jou past.

• intake & online test(en)
• 4 sessies van ongeveer 60 minuten met 
 verschillende werkvormen
• KEUZEGIDS (online), bewaarmap met 
 keuze advies en korte rapportage

   Profielkeuze-traject 

   Zoom-keuze-traject    Tussenjaar    Studeren & leerstrategieën 

   Twijfel-traject    Geen idee-traject 

Traject op maat of extra sessie  - € 125,00 per sessie
Aanvullend gesprek - op basis van € 45,00 per half uur
Oriënterend- Intakegesprek, zonder vervolg van een traject - € 45,00        

Wat ga jij doen?
Wat kies jij?

Je zit in het 3e of 4e jaar vmbo of havo en wilt door-
stromen naar het mbo, maar er zijn zoveel scholen 
en studies…Welke studie kies je? Wat past bij jou? 
Waar word jij blij van? Wat kun je al en wat wil je nog 
leren en waar ga je dat dan  doen? Samen zoeken we 
de antwoorden op deze vragen en de opleidingen die 
daarbij passen zodat jij bewust kunt kiezen.

• intake & online test
• 2 sessies van ongeveer 60 minuten met 
 verschillende werkvormen
• bewaarmap met keuze advies en korte rapportage

   MBO-keuze-traject 


