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Samen online aan de slag in de krokusvakantie

Eerst kennismaken?
   Geef je op voor speedcoaching tussen 8 en 18 februari
Wil jij een goede indruk krijgen van het online studiekeuzetraject met de methode
Motivatiekompas? Dan nodig ik je uit om je op te geven voor een speedcoaching. Ga
naar www.studiekeuzejongtalent.nl - pagina agenda en kies een datum.  Dit is de
manier om er achter te komen of dit programma jou helpt bij je studiekeuze.

Het versnelde Krokusprogramma is een online groepstraject. Je krijgt een werkboek,
drie online bijeenkomsten van 1,5 uur en een coaching gesprek met een studiekeuze-
coach. De online bijeenkomsten zijn op  22, 24 en 26 februari, van 12.00 - 13.30 of van
19.30 - 21.00 uur. Speciale krokus-vakantieprijs € 159, incl. BTW. 
Haal het beste uit jezelf door te kiezen!



Motivatiekompas
In 3 sessies heb jij een kompas in je handen om de open dagen bewust in te gaan en je
focus het werk te laten doen. Dit is een individueel traject wat bestaat uit opdrachten
en coaching. Speciaal in de vakanties zijn er versnelde online programma's voor kleine
groepen. Kijk voor de actuele data op de website.

Kiemkracht
Het studiekeuzetraject wat je in 5 sessies brengt naar een goede keuze. Je
onderzoekt, zet alles op een rij, maakt een plan en hakt de knoop door. Dit is een
individueel studiekeuzetraject wat op maat voor jou wordt gemaakt. Je 
bent uiteindelijk zelf overtuigd van je studiekeuze op basis van een gedegen
onderzoek van je wensen, talenten, persoonlijkheid en alle mogelijkheden.

Have a break
In dit programma ga je op zoek naar je talenten, voer je een tussenjaarplan uit en werk
je naar een gerichte studiekeuze toe. Om een tussenjaar goed in te richten is het
handig om een plan op te stellen en ervaring op te doen die passen bij je toekomstige
studiekeuze. In 9 bijeenkomsten wordt gedurende je tussenjaar hier aan gewerkt zodat
je een topjaar krijgt en een studie die bij je past.

Ga jij voor uitdaging, vrijheid, creativiteit,
de top of zingeving?

Kijk voor actuele informatie op de website: 
www.studiekeuzejongtalent.nl
of gebruik de QR-code.

Volg een (online) studiekeuzeprogramma


