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Studiekeuze Bootcamp - 
+31 (0)6 of email studiekeuzebootcamp@gmail.com 
Wij ondersteunen je graag bij LOB 2.0!
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Jongeren moeten al vroeg een keuze maken in hun studieloopbaan. Zelfinzicht is essentieel om deze studie- 
en loopbaankeuzes onderbouwd en vanuit zelfvertrouwen te kunnen maken. Dit inzicht in de persoonlijke 
gedragsvoorkeuren van een leerling ondersteunt bovendien de docent, mentor, decaan en ouders om de 
begeleiding en het studieadvies optimaal af te stemmen op de jongere. De inzet van de Student Profiel Analyse 
(SPA) en Studiekeuze Richtlijnen (SKR) geeft jongeren dit zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en motivatoren. 
Op die wijze dragen we graag bij aan een ontwikkelgericht en toekomstbestendig LOB!
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