Zelf kiezen, met hulp
Kiezen is lastig
Je wilt zelf kiezen voor een studie, woonplaats, werk
en vrienden. Daar ben je aan toe. Zelf betekent niet
dat je het alleen moet doen. Met hulp van
MaakBaan kan je met meer zelf-inzicht, zelf tot
goede keuzes komen. Keuzes voor…
•een studie-richting die bij jou past?
•de juiste school of universiteit waar je deze richting
gaat volgen?
•stoppen met je studie, of ergens anders doorgaan?
•wel of niet op kamers gaan wonen, alleen of met
anderen samen?
•vrienden?
•de inhoud van jouw toelatingsgesprek?

!
Kom naar de MaakBaan studentenworkshop
!

Kiezen op basis van persoonlijk onderzoek
Tijdens de workshop krijg je hulpmiddelen aangereikt
om op basis van jouw drijfveren en jouw
persoonlijkheid keuzes te maken. Zodat je voor jouw
werk, jouw studie en jouw omgeving elke morgen
graag je bed uitstapt!

!

Inclusief uitgebreide rapportage
Aan het einde van de dag, krijg je een uitgebreide
rapportage mee naar huis, waarin jouw drijfveren en
de kleuren van jouw persoonlijkheid zijn verwerkt.
Thuis kan je het nalezen en bespreken.

!

Vragen die aan bod komen zijn:
• Welke keuzes maken mij blij?
• Waarom kies ik een bepaalde optie? Wat zijn mijn
drijfveren?
• Kies ik wel vanuit de goede motivatie?
• Hoe kan ik de keuzes afstemmen op mijn
persoonlijkheid?
• Wat is mijn manier van kiezen?

!

De workshop wordt gehouden in Amersfoort,
Arnhemseweg 6 (naast de Plus) van 13:00 tot 17:00u

Diane Koster van MaakBaan is haar
carrière begonnen als ICT-deskundige.
Nu heeft zij een praktijk in coaching en
organisatie-ontwikkeling en helpt zij
mensen en organisaties werk te maken
van hun passie.

!

Toen haar kinderen voor belangrijke
keuzes stonden, zoals hun studie, werk en
wonen, heeft ze haar loopbaaninstrumenten ingezet. En daarna ook voor
de vrienden van haar kinderen en voor
alle nichtjes en neven die een juiste
keuze wilden maken. Nu is deze
methodiek ook voor jou beschikbaar in
een betaalbare workshop voor
studenten. €150 pp bij 2 of meer
personen. €250 pp individueel, €200 en
€300 voor de luxe versie met Q4
studenten analyse. (inclusief BTW)

!

Klanten over MaakBaan:
“Ik was in december al gestopt met mijn
studie fotografie. Diane heeft mij
geholpen mijn drijfveren te vertalen naar
een studie die wel past, dit is echt leuk.”
Student elektronica 19 jaar.

!

“Ik moest een motivatiebrief schrijven
voor de toelating van mijn studie en zelf
kwam ik er niet uit. Diane heeft mij erg
goed geholpen op basis van de analyse
van mijn motivatie.” Studente 19 jaar

!

“Ik had geen idee wat mijn drijfveren
waren. Na de workshop kon ik onder
woorden brengen waarom deze studie
echt bij mij past, dat gaf me de zekerheid
om me in te schrijven.” Studente 18 jaar.

!

“Eigenlijk wist ik wel hoe ik in elkaar zat,
maar nu kan ik het ook vertalen naar wat
ik wil gaan doen.” Vrouw 18 jaar met
tussenjaar.

