STUDIEBEGELEIDING
Studiebegeleiding
Studeren is de mooiste tijd van je leven,
zegt men. Maar soms loopt het niet zoals je
wilt. Je komt er niet uit wat je wilt
studeren. Je haalt je studiepunten niet, of
je hebt geen idee hoe je de volgende stap
moet zetten na je studie. Daar hoef je je
niet bij neer te leggen. Een
studiebegeleider kan je helpen: voor,
tijdens of net na je studie.
Wil je weten hoe je slim leert en beter
plant? Of kun je bij je studie nog hulp of
advies gebruiken? Dan is studiebegeleiding
iets voor jou. Je leert snel hóe je al je
leerwerk slim aanpakt. En daar heb je je
leven lang plezier van.
Je leert plannen, mindmappen en je
studiewerkzaamheden systematisch aan te
pakken. Een studiecoach weet hoe jij met
jouw leerwerk geholpen kan worden, zodat
jij straks al je vakken weer onder controle
hebt.
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Studiebegeleiding in 5
stappen
De studiebegeleiding bestaat uit de
volgende 5 stappen:
1. Intake
In de intake bespreken we waar je
tegenaan loopt en waar je hulp bij
kunt gebruiken. Je hoort dan ook
meteen over de aanpak en je kunt
vragen stellen.
2. Plan van aanpak
We maken een persoonlijk plan van
aanpak. In het plan van aanpak
staan onder meer je hulpvraag,
aandachtspunten en de manier
waarop we contact houden.
3. Aan de slag
Je gaat aan de slag op de manier
zoals dat is besproken en
beschreven in het plan van aanpak.
Gedurende de uitvoering krijg je
tips en ondersteuning waar nodig.
4. Voortgang
We houden contact en bespreken
de voortgang. Waar nodig sturen
we bij of bespreken we
maatregelen die we nog kunnen
nemen.
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5. Evaluatie
Periodiek evalueren we de
voortgang. Daarbij stellen we vast
of je meer of juist minder
begeleiding nodig hebt. We stellen
als het nodig is en in overleg het
plan van aanpak bij.

"Ik heb de begeleiding als heel
plezierig ervaren, ik ben er erg mee
geholpen en ik ben blij dat ik het gedaan
heb. Ik kreeg weer overzicht en daardoor
plezier in mijn studie!”
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