De organisatie:
Waar:
‘De Esdoorn Loopbaan- en
studiekeuzebegeleiding’ is een
initiatief van Drs. Crit Jamin die op het
gebied van HRM en loopbaan- en
studiekeuzebegeleiding zeer lang
ervaring heeft. Hij heeft de wens met
concrete informatie een praktische,
nuttige bijdrage te leveren binnen zijn
professie. De Esdoorn is steeds op
zoek naar nieuwe inzichten en
methodieken. Wij geven onze aanpak
vorm en inhoud met interessante
ontwikkelingen en ervaringen uit de
praktijk.
In Zeeland zijn Joke Schutte en
Nico Verschoor als studie- en
loopbaankeuzebegeleider werkzaam
voor de Esdoorn. Zij hebben ruime
ervaring in het begeleiden van
verschillende doelgroepen in het
onderwijs en de (geestelijke)
gezondheidszorg. Zij zijn werkzaam bij
een organisatie die mensen begeleidt
naar scholing en arbeid. Joke is
mentor en HRM-adviseur en Nico is
coach en tevens maatschappelijk
werker.
Met plezier en betrokkenheid leveren
wij maatwerk aan onze kandidaten. In
de praktijk blijkt dat de uitkomst van de
trajecten vaak verrassend is.

Openbare Bibliotheek Middelburg
Kousteensedijk 7, 4331 JE
Middelburg
Wanneer:
Op afspraak
Intakegesprek één uur
Verloop van het traject:
Dag 1:
drie uur
Dag 2:
drie uur
Dag 3:
drie uur
Dag 4:
twee uur
Voor contact en informatie:

‘Last minuteflight’
naar je toekomst.
In 3 weken begeleiden wij
je bij het maken van een
studie- of loopbaankeuze die bij jou past.

www.esdoorn.org
jokeschutte@kpnplanet.nl
0118-624701
venv@orange.nl
0113-551930

Informeer naar
mogelijkheden.

De Esdoorn:

Voor wie:

Wat bieden we aan:

Werkt met methodieken die door Prof.
Norman Amundson zijn ontwikkeld.
Hij is als career counselling expert
verbonden aan de afdeling Educational
and Counselling Psychology van de
University of British Columbia,
Canada. Norman Amundson deelt over
de hele wereld zijn jarenlange ervaring
en zijn scherpe, praktijkgerelateerde
visie op loopbaanbegeleiding met zijn
vakgenoten.

- Wanneer je na de afronding van de
middelbare school geen keuze voor
een vervolgopleiding kunt maken

- Een persoonlijk traject of werken in
een kleine groep

De Esdoorn blijft steeds op zoek naar
nieuwe inzichten. Wij zijn gericht op
het ontwikkelen en geven van
loopbaan- en studiekeuzebegeleiding.
Dit gebeurt op een zodanige wijze, dat
de klant in korte tijd op een effectieve
wijze zelf relevante stappen voor de
eigen studie- of loopbaankeuze kan
zetten en deze keuzes gaat ervaren
als natuurlijke en plezierige activiteiten.

- Wanneer je in het eerste jaar van de
vervolgopleiding merkt dat je geen
goede studiekeuze hebt gemaakt
en alsnog een keuze voor een
effectiever vervolg wilt maken

- Oefeningen, vragen en opdrachten
die je snel zicht geven op je
kwaliteiten en vaardigheden
- Een portfoliopresentatie van de
resultaten van het doorlopen traject

- Wanneer je inzicht wilt hebben
op werk wat bij je past en een
vervolgopleiding die daarbij aansluit

Wat is het resultaat:

- Wanneer je inzicht wilt hebben op
je kwaliteiten en vaardigheden en hoe
je deze verder kunt ontwikkelen èn
gebruiken in je loopbaan

- Zicht gekregen op je kwaliteiten,
vaardigheden en de wijze waarop
je je verder kunt ontplooien

Na drie weken heb je:

- Een keuze kunnen maken voor
een vervolgopleiding, inclusief
de meest waarschijnlijke richting
- Een manier geleerd die je in de
toekomst kunt gebruiken om
keuzes te maken

