Studiekeuzeadvies van Carrière Corazon
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Corazons visie op jouw toekomst
Mijn adviesbureau heet Carrière Corazon. ‘Corazon’ betekent
hart. Je doet het beste en meest succesvol dingen, die echt uit
jezelf en uit je hart komen. Dan moet je er natuurlijk wel genoeg
talent voor hebben en er mogen geen grote hindernissen in de
weg staan. Als je belangstelling en talenten zó samen komen,
dan ontstaat er veel motivatie en energie. Dát is de energie die
je nodig hebt om een studie met plezier tot een goed einde te
brengen en later een beroep met overtuiging uit te oefenen.
Willem Tijs
2

Passie voor ontwerpen en techniek

Waarom zou je studiekeuze-advies vragen?
Is je studie niet leuk of te moeilijk of weet jij nog niet wat je wilt gaan
doen na school? Heeft de studiekeuze-begeleiding van school of
opleiding je nog niet genoeg geholpen om een definitieve keuze te
maken? Dat kan je erg onrustig maken. Het betekent onzekerheid
voor jou en vaak ook voor je ouders.
Om duidelijkheid en zekerheid te krijgen over je toekomstige studie
of beroep is een persoonlijk studie- of beroepskeuze-advies aan
te raden. Dat levert veel op, want een goede studiekeuze bespaart
veel tijd, frustraties en geld.
Carrière Corazon gebruikt daarvoor een persoonlijke aanpak die
de nadelen van computertesten vermijdt. Na het adviestraject
voel je, dat het advies echt over jóú gaat. Lees meer hierover op
bladzijde 6.
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Is studiekeuze-advies zinvol voor uw zoon of dochter?
Een studie-/beroepskeuze-advies is zinvol als uw kind zelfstandig
of met de adviesmogelijkheden van school of opleiding niet tot
een goede studiekeuze komt.
De juiste studie kiezen is niet altijd makkelijk. Een verkeerde
studiekeuze kan emotioneel en financieel veel kosten. Het leidt
vaak tot: zich ongelukkig voelen in de studie, verlies van zelfvertrouwen, studie-uitval, extra studiekosten en soms tot schulden.
Carrière Corazon helpt met de juiste studiekeuze maken. Daarbij
is ons uitgangspunt, dat een studie of beroep leuk én haalbaar
moet zijn. Een leuke studie of beroep levert direct motivatie op
en een haalbare studie of beroep is ook op termijn nog leuk en
uitvoerbaar.
Carrière Corazon gebruikt een persoonlijke aanpak die de nadelen
van computertesten vermijdt. Na het adviestraject heeft uw zoon
of dochter het gevoel dat het advies echt over hem of haar gaat.
Lees meer hierover op bladzijde 6.

Plezier in zakelijk succes
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Als mensenwerk bij jou past

Wanneer is extern studie-/beroepskeuze-advies
nuttig voor uw student?
Scholen en opleidingen in Nederland hebben gelukkig mogelijkheden om studenten te begeleiden tijdens hun studiekeuzes en weten de meeste studenten te helpen hun studie te voltooien. Soms
blijkt echter dat een student de verkeerde studie volgt en moet u
adviseren de studie af te breken. Het komt dan voor dat een student meer studie-/beroepskeuze-advies nodig heeft, dan u binnen
uw functie kunt of mag leveren.
Om te voorkomen dat deze student in een gat valt of een overhaaste en niet passende keuze maakt, mag u een persoonlijk studie- of
beroepskeuze-advies aanraden. Carrière Corazon gebruikt hiervoor
een persoonlijke aanpak, die de nadelen van computer-testen vermijdt. Het advies sluit veel nauwer aan aan bij de belangstellingen
van de (toekomstige) student. De student krijgt door deze werkwijze
een beter inzicht in wie hij of zij is, wat hij wil en wat hij kan.
Lees meer over de werkwijze op bladzijde 6.
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Voordelen van een persoonlijke werkwijze
Carrière Corazon werkt op basis van een persoonlijk afgenomen
interview. Deze intensieve werkwijze heeft veel voordelen boven
multiple choice testen. In de gesprekken die we samen hebben,
worden onduidelijke vragen of antwoorden verder besproken en
toegelicht. Ook gaan we dieper in op jouw passies, interesses en
andere belangrijke zaken. Zo nodig pakken we zelfs belemmerende
overtuigingen aan.
Eerst brengen we ál jouw belangstellingen en mogelijke belemmeringen in kaart naast (opleiding)niveau en vaardigheden.
Op basis daarvan stellen we samen een lijst van leuke en haalbare
studies/beroepen op en bespreken we hoe die zijn te bereiken.
Indien nodig adviseren we je ook, hoe je jouw belemmeringen
oplost. Daarna volgen een schriftelijke rapportage en korte telefonische adviesgesprekken met jou en eventueel je ouders.

De loopbaanadviseur
Carrière Corazon is het adviesbureau van Willem Tijs. Hij werkt al
negen jaar met veel plezier en grote betrokkenheid op het gebied
van loopbaanbegeleiding. Hij heeft een brede werkervaring binnen
en buiten het loopbaanvak en is ‘Erkend Loopbaanprofessional’
van de NOLOC, de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs.
Zelf heeft hij een studie aan de Universiteit Wageningen afgerond en volgde daarnaast ook de 3 jarige post-HBO-opleiding bij
Phoenix Opleidingen Utrecht, gericht op toegepaste psychologie.
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Trajectinhoud
Een studiekeuze/beroepskeuze adviestraject bij Carrière Corazon
bestaat uit:
•
Een kort telefonisch kennismakingsgesprek met de 		
student of leerling;
•
Drie gesprekken van in totaal vierenhalf tot zeven uur 		
met de loopbaanadviseur;
•
Een rapportage voor de student/leerling en opdracht-		
gever (de ouders) met daarin:
•
Een lijst van gewenste en haalbare studies/beroepen,
•
Een visie van de adviseur op de studies/beroepen
		
in de lijst,
•
Een kort advies over de vervolgacties om op de
		
gewenste studie (of beroep) uit te komen,
•
Eventuele relevante belemmeringen en beperkingen,
		
mits betrokkene die erin wil hebben;
•
Na het traject minstens één telefonisch adviesgesprek
met de student of leerling;
•
Na het traject één telefonisch gesprek met de opdrachtgever (de ouders).
Wanneer de student/leerling geen “klik” ervaart met de adviseur,
raadt Corazon aan om het traject zonder kosten af te breken na
het eerste half uur van het eerste gesprek.

Prijs
Een studiekeuze/beroepskeuze adviestraject bij Corazon kost
€ 532,40 inclusief 21% BTW (€ 440,00 exclusief BTW).
Prijswijzigingen voorbehouden.
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Interesse in de natuur

C A R R I E R E

C O R A Z O N

Neem vrijblijvend contact op.
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Willem Tijs
Carrière Corazon
Kolkakkerweg 78
6706GP Wageningen
W: www.carrierecorazon.nl
E: info@carrierecorazon.nl
T: 0317-844369, 06 -11156811

