StudieScan
SAMEN WERKEN AAN
JOUW KRACHT

COMPLETE LOOPBAANSCAN INCLUSIEF COACHSESSIE

Wil je hulp bij het vinden van een studie of loopbaanrichting die je écht
motiveert? Dan is de V-Power StudieScan iets voor jou. De uitbebreide
scan bestaat uit drie onderdelen en geeft je een goed beeld van de studie
die aansluit bij jouw persoonlijkheid en kwaliteiten. Aangevuld met een
coachsessie ben je in staat een keuze te maken op basis van de inzichten
die je hebt verkregen.

Inbegrepen in de StudieScan
•

Beroepentest voor studiekeuze
Deze test bepaalt passend werk en studie voor jongeren op basis
van persoonlijkheid door middel van een vergelijking met
leeftijdsgenoten en het bepalen van persoonlijke voorkeuren. De
test bestaat uit de onderdelen activiteiten, persoonlijk gedrag en
een deel gedwongen keuzevragen over werksoorten. De test geeft
een persoonlijkheidsprofiel en een groot aantal voorbeeldberoepen
en voorbeeldstudies.

•
uitgebreide StudieScan en
coachsessie bedraagt 149,Euro (inclusief btw).

Opgeven kan via e-mail.
Meer informatie via de website
of bel vrijblijvend.

Studiemotivatietest
Er zijn veel redenen waarom je voor een bepaalde studie kunt
kiezen. Deze zijn voor iedereen weer anders. Zoek je vooral een
leuke studie of houd je er ook rekening mee dat je er later wel werk
mee moet kunnen vinden? Ga je eerst op zoek naar een leuke stad
en dan pas naar een studie die daar te volgen is? Deze test maakt
inzichtelijk welke motieven voor jou het belangrijkst zijn bij het
maken van je studiekeuze en welke juist niet. De motieven die
worden gemeten zijn: invloed van anderen, locatie van de studie,
interesses, capaciteiten, toekomstperspectieven.

Je all-in investering in deze

•

Prestatiemotieventest voor studeren
Sommige mensen studeren hard van nature, anderen vooral voor
een goede toekomst. Zo zijn er tal van heel verschillende redenen.
Wat motiveert jou om goed te presteren? In de uitslag van deze
test word je vergeleken met een grote groep andere jongeren. Zo
krijg je meer inzicht in jezelf en leer je welke motieven er bestaan
en wat mogelijke voor- en nadelen daarbij zijn. De motieven die
worden onderzocht zijn: werklust, kennishonger, omgevingsdruk,
toekomstperspectief en status.

Vragenlijst & Rapport
V-Power at Work is gevestigd
aan de Drieëndijk 30
te Heenvliet.
Telefonisch bereikbaar op
nummer 06-29275455
en per e-mail naar
yvonneraaijmakers@online.nl.
Meer info: www.vpower.work

De drie tests kunnen los van elkaar in eigen tijd en tempo, online gemaakt
worden. Je ontvangt de rapportage tijdens de coachsessie en ook digitaal.

Coachsessie
De rapportage wordt tijdens een uitgebreide coachsessie met je besproken
en we bekijken wat jij specifiek nodig hebt om een juiste keuze te kunnen
maken. Dat is maatwerk, want jij bent uniek!

