Opleiding Studiekeuzecoach
Leergang Studiekeuzecoaching 2019
Een complete en praktijkgerichte basistraining van vier dagen voor loopbaanprofessionals, coaches,
decanen en mentoren die een bijdrage willen leveren aan de individuele ontwikkeling van jongeren en
jongvolwassenen ten aanzien van hun profiel-, sector- en studiekeuze.
Deze Leergang is bedoeld voor begeleiders, die het vak van studiekeuzecoach aan hun expertise toe willen
voegen of zich als studiekeuzeprofessional willen bekwamen.

| Inhoud |
Jongeren, jongvolwassenen, ouders en scholen krijgen steeds vaker te maken met studiekeuzevragen.
Niet alleen met betrekking tot de vraag 'Wat wil ik later worden?', maar ook rondom profiel-, sector- en
studiekeuze. In deze tijd van transitie zijn veel studies continu bezig met innoveren en veranderen.
Er kan steeds meer en de keuze wordt ook steeds moeilijker door het grote aanbod van verschillende
opleidingen, op verschillende niveaus, op verschillende opleidingsinstituten in verschillende steden. In
toenemende mate zijn scholen, onder andere door de bezuinigingen, niet meer in staat de begeleiding op
maat te bieden die zo nodig is voor de groep leerlingen die 'het echt niet weet'.
Een studiekeuzecoach is dan een uitkomst.
Voor de studiekeuzecoach geldt dat hij of zij:





De jongere leert om een eigen koers uit te zetten en dat jongere daar zelf verantwoordelijkheid voor
is;
Op professionele wijze kan coachen en sturen in een persoonlijk ontwikkelingsproces;
De verbinding weet te leggen tussen wat de studie vergt, en wat de jongere motiveert.

Studiekeuze coaching vraagt om:






Inzicht in ontwikkelingsprocessen en levensfasen van jongeren en jongvolwassenen;
Counselingsvaardigheden gericht op jongeren en jongvolwassenen;
Kennis van en ervaring met relevante instrumenten en methoden op het gebied van zelfverkenning,
visieontwikkeling, studie- en beroepskeuze;
Vaardigheden bij het toepassen van deze instrumenten.

| Eindtermen Leergang, resultaat |
Deelnemers hebben kennis en kunde in huis om te starten als studiekeuzecoach
 Kennis en kunde over counseling met jongeren;
 Kennis over het puberbrein, ontwikkelingspsychologie;
 Kennis over:
 De “wetten van keuzes maken”;
 Keuzestijlen;
 Fases keuzeproces;
 Kennis over het onderwijssysteem in NL;
 Kennis over opleidingen MBO/HBO/WO;
 Kunde om jongeren te begeleiden in keuzeprocessen zodat zij hun eigen keuze kunnen maken;
 Kennis en kunde over de rol van ouders tijdens het studiekeuzeproces;
 Kunde om jongeren te bewegen ouders en anderen effectief in zetten tijdens hun zoektocht;
 Kennis over actuele wetgeving omtrent studiekeuze;
 Kennis en kunde om jongeren met ADHD, autisme, dyslectie, dyscalculie, faalangst,
hooggevoeligheid of hoogbegaafdheid te begeleiden;







Kennis over de betekenis van arbeid;
Kennis over motiverende gespreksvoering;
Kennis over de veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van de globalisering.
Kennis over cultuurverschillen en handvatten om jongeren met een andere culturele achtergrond
effectief te begeleiden;
Kennis om de LINC van LDC, een elektronische beroepskeuzevragenlijst met daaraan gekoppeld
informatie over beroepen, arbeidsmarkt en opleidingen in te zetten tijdens een studiekeuzetraject.

Tijdens de Leergang wordt er geoefend met een methodiek en materiaal die je kunt gebruiken tijdens de
begeleiding van jongeren. Deze worden beschikbaar gesteld aan de deelnemers.

| Praktische informatie |
Instroomcriterium
De Leergang Studiekeuzecoaching is toegankelijk voor iedereen, die opgeleid is en werkzaam is als
(loopbaan)coach, decaan en/of mentor. Er zal met elke deelnemer vooraf een telefonisch intakegesprek
plaatsvinden.
Wanneer er sprake is van ruime ervaring op een ander gebied binnen het loopbaanvak of het onderwijs
dan kan, op basis van het intakegesprek, een deelnemer worden toegelaten.
Data en locatie vierdaagse leergang
Voorjaar:
donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart 2019
donderdag 11 april en vrijdag 12 april 2019
Najaar:
donderdag 3 oktober en vrijdag 4 oktober 2019
donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november 2019
Locatie:
Midden van het land
Docenten
Marianne Geersing, loopbaancoach, studiekeuzecoach;
Machiel Kneppers, loopbaancoach, studiekeuzecoach;
Floortje van der Meer, studiekeuzecoach, jongerencoach, onderwijsadviseur;
Henriëtte Vrijenhoek, docent, A&O psycholoog, coach AD(H)D jongeren.
Investering
Per deelnemer bedraagt het tarief € 1.875,- (inclusief lunch en catering, exclusief btw). De deelnemers
ontvangen van ons een factuur, te voldoen voor aanvang van de Leergang.
Bij annulering vanaf 4 weken voor aanvang van de Leergang wordt 50% in rekening gebracht. Bij
annulering vanaf 2 weken voor aanvang wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Mocht je verhinderd zijn,
dan is het altijd mogelijk om je plaats door iemand anders te laten innemen.
Inhouse Leergang
We verzorgen ook inhouse trainingen waarbij de inhoud van de Leergang op maat gemaakt wordt.
Investering is afhankelijk van het aantal deelnemers, de inhoud van de Leergang, de locatie en de
faciliteiten die de locatie te bieden heeft.
Contact
Wil je je aanmelden of heb je interesse in nadere informatie? Neem dan contact op met Marianne
Geersing (info@opleidingstudiekeuzecoach.nl).

