TUSSENJAAR BOOTCAMP
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WHY

Heerlijk een tussenjaar! Maar waarom neem je een tussenjaar? Wat is het doel? Wat wil je er (persoonlijk) mee bereiken? Door het
nemen van een tussenjaar ben je (nog beter) in staat jouw ideale studie te kiezen en ben je klaar om gemotiveerd en met succes te
gaan studeren.

HOw

Hoe wil jij jouw tussenjaar invullen? Een tussenjaarplan geeft richting en structuur aan al jouw ideeën en plannen.
Jijzelf bent daarbij het vertrekpunt. Wie ben je, wat wil je en wat kan je? Daarop stemmen we jouw tussenjaarplan af.
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WHAT

Wat wil jij allemaal meemaken? Wat wil je leren? Wat wil je ervaren? Waar wil je werken? In het tussenjaarplan maken we dit samen
concreet. Het helpt je jouw doelen concreet te maken en jouw activiteiten in de tijd te plannen.
Ons tussenjaarprogramma helpt jou bovendien aan de hand van inspirerende workshops jouw persoonlijke effectiviteit (geïnspireerd
op de theorie van Stephen Covey) te vergroten waardoor jij volgend jaar succesvol, zelfverzekerd en met veel plezier kan gaan
studeren.
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Het programma is modulair opgebouwd uit de volgende onderdelen:

WIE BEN IK & WAT KAN IK
module 2: WAT WIL IK
module 3: WIE BEN IK (2)
module 4: WIE BEN IK (3)
module 5: WAT KIES IK
module 6: WIE KEN IK
module 7: HOE LEEF IK
module 1:

student profiel analyse op basis van DISC

[2 uur]

maken van tussenjaarplan

[2 uur]

vergroten persoonlijke effectiviteit geinspireerd op Covey

[2 uur]

vervolg vergroten persoonlijke effectiviteit

[2 uur]

studiekeuzebootcamp incl studie keuze actieplan

[2 uur]

netwerken en solliciteren

[1 uur]

lifestyle

[1 uur]

Jouw investering is:
* jouw tijd in de vorm van het samen doorlopen van de modules én voorbereidende en inspiratie-opdrachten thuis;
* feedback op ons programma; en
* een financiële investering afhankelijk van het gewenste pakket*:
pakket 1: tussenjaarplan (1 & 2) + studiekeuze bootcamp (5)
pakket 2: tussenjaarplan (1 & 2) + persoonlijke effectiviteit (3 & 4)
pakket 3: tussenjaarplan (1 & 2) + persoonlijke effectiviteit (3 & 4) + studiekeuze bootcamp (5)
pakket 4: tussenjaarplan (1 & 2) + persoonlijke effectiviteit (3 & 4) + studiekeuze bootcamp (5) + netwerken (6)

€ 648 excl BTW
€ 798 excl BTW
€ 998 excl BTW
€ 1345 excl BTW

Als je gebruik maakt van pakket 2 t/m 4 bieden we de module HOE LEEF IK twv € 149 excl BTW gratis aan als bonus; de
module wordt aansluitend op de persoonlijke effectiviteitsmodules van WIE BEN IK gegeven.
*mocht je alleen gebruik willen maken van de modules voor het opstellen van het tussenjaarplan zijn de kosten hiervan:
399,00 excl BTW
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WHen

De modules worden afhankelijk van het aantal aanmeldingen en deelnemers op de volgende momenten aangeboden:
module 1 & 2:
module 3 & 4
module 5
module 6
module 7

juli/aug/sept
sept/okt/nov
jan/feb/maart
oktober/nov
hele jaar
hele jaar

* de modules 1, 2 & 5

[WIE BEN IK & WAT KAN IK, WAT WIL IK wat kies ik] worden individueel doorlopen

* afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen de overige modules ook in tweetallen of groepen worden gevolgd
* alle modules kunnen zowel face-2-face als online via ZOOM worden doorlopen
* de persoonlijke planning van jouw tussenjaarprogramma is indien mogelijk altijd in afstemming met het gekozen
pakket en jouw individuele situatie, voorkeur en keuzes
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