
                                    

 
 

  

Online Motivatiekompas versneld –  
Speciaal voor in de kerstvakantie. In 10 dagen een studiekeuzeplan! 

 

Studiekeuzeprogramma voor vmbo, mbo, havo, vwo, switchers 
 

Het MotivatieKompas is een methode wat jou als jong talent helpt bij het maken van 

een goede studiekeuze voor 2021. Je wordt je meer bewust van jouw persoonlijke unieke 

talenten en je eigen motivatiepatroon. Met dit kompas ga jij op verkenning en bezoekt 

vervolgens de open dagen. Het kompas zorgt ervoor dat je studies kritisch en met focus 
gaat vergelijken. Zo kom je tot een studiekeuze die op dit moment goed bij jou past. 

 

Doelgroep     

Jongeren in het laatste jaar van mavo, 
vmbo, mbo, havo - vwo , jongeren die 

zijn uitgeloot of niet zijn aangenomen 

voor een opleiding en studenten die in 

hun huidige studie niet goed tot ‘bloei’ 
komen en willen switchen. 

 

Hoe werkt het programma? 

We hebben samen kort een online 

intakegesprek in week 51. We maken 
kennis en ik leg je uit hoe het program-

ma werkt. Over de post krijg je een 

werkboek. Ik vraag je voor de eerste 

online bijeenkomst alvast een kleine 
opdracht voor te bereiden. We ont-

moeten elkaar in kleine groepen online 

en werken in drie bijeenkomsten en een  

coachingsgesprek toe naar jouw 
motivatiekompas. Tussendoor krijg je 

opdrachten. Met dit Kompas kun je goed 

van start met je studieverkenningstocht 

in het voorjaar. 
 

Inhoud  

Stap 1: Samen brainstormen over 

wat jou plezier geeft? 

Een brainstorm van alles wat je leuk 
vindt om te doen, voor welke activiteiten 

mag ik jou, bij wijze van spreken,  

s ’nachts wakker maken? 

Stap 2: De diepte in door onderzoek 
naar je zelf. Door activiteiten wat nader 

te omschrijven waar jij voldoening 

uithaalt en trots op jezelf bent. 

Stap 3: Bepaal wat jou motiveert 
Ieder mens heeft een uniek motivatie-

patroon, wat zou die van jou zijn? Welke 

beroepen en studies passen daarbij? 

 

Stap 4: Welke studie past bij jou? 

Op basis van het Motivatiekompas ga je 
nu vijf studies verkennen via open dagen 

en meeloopdagen. Het kompas houdt je 

scherp en op koers. 
 
Doorlooptijd 

Binnen 10 dagen doorloop je het 

programma en heb je een plan van 

aanpak studiekeuze. 

 
Data 

Speciaal online in de kerstvakantie. 

Dinsdag 22, 24 en 29 december van 

starten twee groepen.  
Groep 1: van 12.00 – 13.30 uur. 

Groep 2: van 19.00 - 20.30 uur.  

Coaching maandag 28 december. 

 
Aanpak en kosten 

Het versnelde Kerst programma 

Motivatiekompas is een online 

groepstraject. In drie online bijeen-
komsten en een coachingsgesprek met 

mij, werken we toe naar een 

motivatiekompas. Het is een combinatie 

van opdrachten, inspiratie en 

gesprekken. Kosten: eenmalig speciale 
kerstvakantieprijs € 159, incl. BTW. 

 

Kwaliteitsborging 

Studiekeuze Jong talent is een speciaal 
programma van – de Frisse Kijk, Eva 

Ouwerkerk. Ik ben Noloc gecertificeerd, 

opleidingskundige, loopbaanadviseur en 

coach. Ik versterk en professionaliseer 
jonge talenten, medewerkers, teams en 

organisaties bij leren en ontwikkelen en 

duurzame inzetbaarheid. 


