
                                     
 

 

Kiemkracht 
 

Studiekeuzeprogramma voor vmbo, mbo, havo, vwo, switchers 
 
Tegenwoordig kun jij uit honderden opleidingen kiezen. Maar welke past het beste bij 

jou? Ken jij jezelf en alle mogelijkheden goed genoeg om de juiste keuze te maken? 

 

Wat zijn jouw talenten, welk potentieel zit er in jou? Welke studie trekt je aan of welk 
beroep? Past een hbo beter bij je qua leerbehoefte of een wo-studie? Is een jaar werken 

in het buitenland een goede tussenstop om ervaring en zelfvertrouwen op te doen. Hoe 

zoek je de school die bij je past, zodat een leven lang leren een plezier wordt. Het is 

jouw leven en ook jouw studiekeuze, dus jouw inbreng is tijdens het programma 

KIEMKRACHT van groot belang.  

Waar ga jij voor? Ben je niet bang om 

van het pad af te wijken en nieuwe 

oplossingen te bedenken. Dan ga je voor 

Creativiteit. Je eigen tijd in delen en 
verantwoordelijkheid nemen is voor jou 

een ‘must’. Vrijheid. Ben je sterk gericht 

op samen zijn met mensen, betrokken 

bij je sportclub? Verbondenheid 
misschien je thema? Je hebt behoefte 

aan afwisseling in je dag en bent 

avontuurlijk ingesteld? Ga voor Uit-

daging. Heb je ambitie en doorzettings-

vermogen, misschien is de weg naar de 
top wel wat voor jou? Wil jij zorgen dat 

de wereld een beetje beter wordt dan 

vandaag. Dan draait het om Zingeving. 

Doelgroep     
Jongeren in het laatste jaar van mavo, 

vmbo, mbo,  havo - vwo , jongeren die 

zijn uitgeloot en studenten die willen 

switchen. 
 

Hoe werkt het programma? 

In dit individuele  traject onderzoeken 

we dieper wat jou motiveert, waar je van 
droomt en welke talenten je al hebt ont-

wikkeld. Met vragenlijsten, oefeningen 

en gesprekken komen we er langzaam 

achter welke studiethema’s er bij jou 

spelen en kun je op verkenning. De 
studies die over blijven worden zowel 

rationeel als op hartniveau gewogen. 

 

Doorlooptijd 
Binnen gemiddeld 10-12 weken doorloop 

je het programma. 

 

 

Het programma 

Stap 1: Kus je talent wakker 

Onderzoek van je kwaliteiten, vaardig-
heden, drijfveren en motivatie. 

Stap 2: Waar maak jij je hart voor? 

Wat zijn je interesses, inspiratiebronnen, 

het resultaat is een persoonlijke kaart 
anno 2020-2021. 

Stap 3: Bepaal je koers 

Een korte oriëntatie op beroepen en 

studie’s.Welke leerstijl past bij jou? 

Stap 4: Op verkenningstocht 

Op basis van studiecriteria ga je studie’s 

verkennen via open dagen en meelopen. 
Een kritisch vergelijkend ware onderzoek 

en het bekijken van de alternatieven. 
Stap 5: de knoop doorhakken 

Je hebt een plan A en Plan B. 

 

Rapportage 
Een bondig verslag met o.a. je 

persoonlijke kompas, inzicht in je 

studiecriteria en een studiekeuzeadvies. 

 
Kosten 

Kiemkracht is een individueel traject van 

vijf bijeenkomsten. Kan ook collectief 

aangeboden worden. Kosten € 799, incl. 

BTW, SDS en motivatiekompas. 
 

Kwaliteitsborging 

Studiekeuze Jong talent is een speciaal 

programma van – de Frisse Kijk. Ik ben 
Noloc gecertificeerd, opleidingskundige, 

loopbaanadviseur en coach. Ik versterk 

en professionaliseer jonge talenten, 

medewerkers en organisaties bij leren en 
ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. 


