
 
  

 

Studie- en loopbaanonderzoek jongeren: wat ga jij doen? 

Algemeen

Tijdens de schoolperiode moet een leerling
keuzes maken en voor veel leerlingen is dat
lastig.
Dit onderzoek is bedoeld voor scholieren en 
studenten die vragen hebben over hun stu-
die- of beroepskeuze, zoals:
• Welke opleiding ga ik doen? 
• Welke sector/profiel/leerweg past  bij

mij?
• Mijn huidige opleiding sluit niet aan, wat

kan ik beter gaan doen?

Studie- en loopbaanonderzoek

Er wordt in het onderzoek gekeken naar een
combinatie van:
• Schoolloopbaan/achtergrond: wat heb je

tot nu toe gedaan en hoe ging dat;
• Niveau: wat zijn je sterke en minder 

sterke verstandelijke capaciteiten;
• Interessegebieden: welke beroeps-

richtingen vind ik interessant en welk
profiel of  welke vervolgopleiding past
daarbij; 

• Studiehouding/persoonskenmerken: wat
zijn sterke punten en wat zijn aan-
dachtsgebieden.

Wanneer je op een aantal van deze onderde- 
len al een antwoord hebt, kun je ook kiezen
voor een enkele onderdelen van een loop-
baanonderzoek. Aan de achterkant  van  dit
formulier vind je daar informatie over. 

Resultaat

Je ontvangt een persoonlijk advies, afge-
stemd op jouw vragen. 

Voor wie bestemd

Dit onderzoek is bestemd voor scholie- 
ren/jongeren met vragen of  twijfels over de
studie- of beroepskeuze.

Werkwijze en duur 

Het  onderzoek begint  met  een  kennisma-
kingsgesprek met de loopbaanadviseur.  In
dit gesprek wordt ingegaan op jouw vragen
en  jouw school/studiesituatie.  Er kan ook
nog overlegd worden over welk soort onder-
zoek het beste een antwoord kan geven op
jouw vragen. De adviseur stelt een testpro-
gramma  voor jou op.  Vervolgens ga  je
schriftelijk tests maken. 
Binnen twee weken na het schriftelijk onder-
zoek worden de resultaten en het advies met
jou, en desgewenst ook met je ouder(s) be-
sproken. De schriftelijke rapportage volgt na
dit gesprek. Binnen 4 weken na het kennis-
makingsgesprek is het onderzoek afgerond. 
Bij aanmelding via school gaat een kopie van
de rapportage naar school, tenzij je daar be- 
zwaren tegen hebt.

Aanmelding en procedure 

� Schriftelijke aanmelding door middel van
aanmeldingsformulier

� Uitnodiging door Aob Compaz 
� Kennismakingsgesprek en testafname

(dit kan op dezelfde dag als het intake- 
gesprek plaatsvinden) 

� Bespreking van de resultaten/advies
� Schriftelijke rapportage 

Kosten 

Zie aanmeldingsformulier

Meer informatie

Voor nadere  informatie kunt  u contact op-
nemen met de backoffice Verkoop van Aob
Compaz in Zwolle (088-2701230). 
Ook kunt u mailen voor een afspraak:
info@aob-compaz.nl.
Tenslotte wijzen wij u op ons internetadres: 
www.aobcompaz.nl

z.o.z.



 
 

 

Capaciteitenonderzoek 

• Wat is een realistisch opleidingsniveau?
• Wat zijn mijn sterke en zwakke studie-

capaciteiten?
• Kan ik de studie die ik wil gaan volgen

aan? 

Interesseonderzoek

• Welke beroepsrichting past bij mijn inte-
resses?

• Welke andere beroepen  of  functies
spreken mij nog meer aan

• Welke vervolgopleiding past bij mijn be-
langstelling? 

• Welk profiel past bij mijn interesses?

Capaciteiten- en interesseonderzoek 

• Welke opleidingen  passen bij mijn ca- 
paciteiten (niveau) en interesses?

Dit onderzoek is te overwegen als er geen
vragen  zijn over persoonskenmerken en 
studiehouding.

Onderzoek naar capaciteiten en persoon- 
lijke kwaliteiten/studiehouding

• Welk niveau is haalbaar en past de rich- 
ting bij mij?

• Wat zijn aandachtspunten op studiege-
bied?

• Ben ik geschikt voor de  opleiding of
functie die ik leuk vind?

Dit onderzoek is zinvol als de interesses dui-
delijk zijn. 

Onderzoek naar interesses en naar  per-
soonlijke kwaliteiten

• Welke opleidingen passen bij mijn inte-
resses en bij mij als persoon?

Dit onderzoek is zinvol als het niveau duide-
lijk is.


