>> Studiekeuze
De schoolonderzoeken zijn weer gestart
en menig eindexamenkandidaat gaat zich
de komende maanden oriënteren op een
vervolgstudie. Ongeveer 30% van alle
eerstejaarsstudenten maakt een verkeerde
studiekeuze volgens het CBS. Dat kost de
student en de ouders veel geld, nog los van
alle frustratie en onzekerheid.
Het maken van een verkeerde studiekeuze
overkwam ook Willemein. Zij is vorig jaar de
opleiding Management Economie en Recht
gestart, maar nu merkt zij dat deze opleiding
niet aansluit bij haar verwachtingen.
Ze overweegt om te stoppen en een andere
studie op te pakken maar weet niet welke
andere studie bij haar past.
Willemein en haar moeder komen bij Ypsylon
voor een oriënterend gesprek. Wij vragen
naar de reden van het stoppen met de studie.
Willemein geeft aan dat zij de studie erg
theoretisch en algemeen vindt en zij ziet niet
in welke beroepen zij na haar studie
kan vervullen. Willemein zoekt de oorzaak
vooral bij zichzelf. Daarnaast vindt zij het
belangrijk om te weten of ze na het voltooien
van haar studie kansen heeft op
de arbeidsmarkt.
Wij stellen Willemein voor om bij ons een
beroepskeuze- en interesseonderzoek
te maken. Haar ouders, broer en enkele
vriendinnen worden betrokken bij
het onderzoek. Zij vullen voor Willemein
enkele vragenlijsten in. Deze gegevens
verwerken wij tot een beroepsprofiel.
Hierin komt tot uiting welke beroepen bij
haar passen. Het blijkt dat een sociaal beroep
waarbij Willemein andere mensen kan helpen
beter past dan een commercieel beroep.
Ook gaan wij samen na hoe de arbeidsmarkt
er uitziet voor sociale beroepen. Wij merken
dat Willemein hierdoor enthousiast raakt.
Haar goede voornemen voor 2014 is om zich
in te schrijven voor de HBO-opleiding Sociaal
Juridische Dienstverlening.
Wij leggen contact met iemand uit ons
netwerk die deze opleiding heeft gevolgd.
Willemein voert met haar een gesprek en krijgt
meer inzicht wat het beroep inhoudt.
Herken jij deze situatie en loop jij met plannen
rond om van studierichting te veranderen?
Aarzel niet en neem contact met ons op.
Stuur een mail naar info@ypsylon.nl of
bel ons voor een oriënterend gesprek
op 0592-308458.
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