
Een tussenjaar?
Ga op reis met het 
Studie-Compaz!

Je havo- of vwo- diploma gehaald? En nu een tussenjaar omdat je nog geen idee hebt welke vervolg-opleiding 
bij je past? Misschien ben je gestopt met je studie op het hbo of de universiteit, was het toch niet wat je zocht. 
Of ben je uitgeloot en had je geen plan B? Je staat aan het begin van een mooi jaar vol nieuwe indrukken. 
Misschien ga je wel reizen. Welke studie wordt hierna je bestemming? 

Ga je studie en loopbaan onderzoeken met een studiecoach van Aob Compaz. 
Verken hoe de wereld van keuze voor studie en beroep er uitziet en leer jezelf beter kennen. Je komt erachter 
wie je bent, waar je goed in bent, wat je belangrijk vindt en welke studie daar bij past. Je maakt keuzes voor 
hoe je verder wilt; een vervolg studie of misschien wel werk en leren combineren.

Leer jezelf ‘echt’ kennen en ontdek welke studie 
bij je past!
Het Studie-Compaz is persoonlijk, objectief, praktisch en interactief. Het resultaat: een toekomstplan 
op maat! Wij bieden het Studie-Compaz modulair aan: zo kun je zelf bepalen welke hulp jij nodig hebt. 
Iedere module duurt een maand en bestaat uit twee persoonlijke gesprekken of workshops. Je kunt je 
ook alleen voor module 1 en 2 aanmelden. Module 3 is echter altijd in combinatie met module 1 of 2. 

Stap 1: De route uitzetten

• Deze module is volledig individueel.
• Objectieve testen brengen je interesses en competenties in beeld.
• Je krijgt inzicht in je talenten en je ontdekt welke waarden voor jou belangrijk zijn. 
• Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit en past jouw wens bij je talenten en waarden?
• Kijkend naar je studievaardigheden en persoonlijkheid: wat zijn jouw sterke punten en wat zijn   
 aandachtsgebieden?
• Hoe is je schoolloopbaan verlopen? Wat heb je tot nu toe gedaan en hoe ging dat?
• We gaan met je in gesprek over de uitkomsten en ronden deze module af met een persoonlijke rapport.

Bij voldoende aanmeldingen bieden we module 2 en 3 in de vorm van workshops aan.

Meer weten? Neem contact op met Aob Compaz: 088-2701230 of 
info@aob-compaz.nl



Stap 2:  Alternatieve routes bepalen
• Opleidingen: welke zijn er en welke passen bij jouw competenties, interesses, talenten en waarden?
• Wat is jouw droombaan? En komt je beeld overeen met de realiteit? Ontdek het tijdens een   
 beroepensafari.
• Binnen welke sector wil jij aan de slag en hoe kom je daar?
• We ronden deze module af met een actueel beeld van de arbeidsmarkt en de daarbij passende   
studie.

Stap 3:  Je reis boeken
• Nu je weet wie je bent, wat je wilt en waar je goed in bent ga je aan de slag met een persoonlijk   
 actieplan.
• De studies en de sectoren die je aanspreken gaan we analyseren. We zetten daar interactieve op- 
 drachten voor in, waarbij je inzicht krijgt in wat je écht leuk vindt en waarom. 
• Je bezoekt opendagen met een door jou opgesteld praktisch vragenlijstje. 
• Wat moet er nog gebeuren voordat je in kunt schrijven bij de opleiding van jouw keuze?
• Jij kiest nu zélf wat je aanspreekt en waar je voor jezelf toekomst in ziet. 
• We ronden deze module af met een studiekeuze of loopbaanplan, inclusief een plan B.

Meer weten? Neem contact op met Aob Compaz: 088-2701230 of 
info@aob-compaz.nl

Waarom Aob Compaz?
Aob Compaz zet al meer dan 50 jaar diagnostiek en expertise in voor scholieren en studenten. Wij ondersteunen 
bij het uitstippelen van een schoolloopbaan en het beantwoorden van vragen over studiekeuze en zorg, 
van basisschool tot universiteit. Wij zorgen voor een heldere en onpartijdige kijk op de mogelijkheden en 
talenten van een student, zodat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen. Aob Compaz combineert onafhankelijk 
onderzoek en diagnostiek met persoonlijk advies! 


