Studiekeuzebegeleiding

Vind jij het kiezen van
een vervolgopleiding
ook zo lastig?
IINUA helpt jou bij het kiezen van een
vervolgopleiding die echt bij JOU past!
Weet jij nog niet precies wat jij wilt doen
na jouw VMBO, HAVO-, of VWO-opleiding?
Er zijn heel veel vervolgopleidingen en nog
meer beroepen. Hoe vind jij nu wat bij jou
past?
De keuze voor een vervolgopleiding kan behoorlijk
lastig voor je zijn. Daarin ben jij niet de enige!
Bij IINUA helpen wij jou te ontdekken wie JIJ nu
precies bent, wat jouw kracht is en wat jouw idealen
zijn. Dat maakt de keuze voor een vervolgopleiding
eenvoudiger en leidt tot een keuze die echt bij jou
past!
Lees snel verder op de achterzijde...

“Het traject heeft mij zoveel inzicht gegeven, vooral
over mijzelf, dat het voor mij heel duidelijk werd
welke richting ik op wilde gaan. Daarna bezocht
ik gericht een aantal scholen en was de keuze
voor mijn vervolgopleiding snel gemaakt.”

Hoe?

Groepsworkshop

Middels een kort 1-op-1 traject van slechts 3
sessies nemen we jou eerst een assessment
af, om vervolgens doelgericht met jou in
gesprek te gaan. We ontdekken wat jouw
aangeboren kwaliteiten zijn, waar jouw
kracht ligt en wat jouw valkuilen zijn.
Wij kijken samen naar wat voor jou echt
belangrijk is in jouw leven op dit moment
en waar je in de toekomst naar toe zou
willen groeien. Na de 2e sessie ontvang jij
een kort persoonlijke rapport om deze in
de 3e sessie te bespreken in het bijzijn van
jouw ouders.

Wil je liever geen 1-op-1 traject of willen
jouw ouders de kosten graag delen? Het is
ook mogelijk om met een groepje (maximaal
4) vrienden of vriendinnen een workshop
te volgen op een dag of avond die jullie
past. Het voordeel van deze manier van
begeleiding is dat het minder kost, en dat de
input van jouw leeftijdsgenoten waardevol
voor jouzelf kan zijn!

Meer weten?
Wil je meer weten over beide vormen van
begeleiding? Neem contact op via:
gerda@iinua.nl of 06-10029864.

Resultaat?
Jij krijgt inzicht in wie jij echt bent en in wat
jouw belangrijkste kwaliteiten en valkuilen
zijn. Jij weet waar jij blij van wordt en op
welke manier jij het beste leert. Hiermee
heb jij DE basis om een bewuste keus te
maken voor een vervolgopleiding die echt
bij jou past!
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