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  Overzicht diensten Onderwijs  

                                                                                 
                                                       

Omega advies & coaching is een klein bureau dat landelijk diensten aanbiedt op het gebied van 
studiekeuze, loopbaanadvies en organisatie ondersteuning. Daarnaast verzorgen wij kortdurende 
psychologische begeleiding en trajecten die gericht zijn op verdieping in werk en leven. Wanneer dat 
wenselijk is werken wij samen met andere specialisten.  

Onze missie voor onderwijs is om jongeren vanuit hun eigenheid en talent te leren hun richting in 
studie, werk en leven te vinden. Wij richten onze focus daarbij op het vinden van perspectief en 
vernieuwing voor mens én organisatie. De dienstverlening van Omega advies & coaching is sterk 
persoonsgericht.  

 

  

 

 

 

 

  

Hartelijk welkom! 

Studiekeuze, loopbaanzaken, ontwikkelings- 

vragen of zomaar eens een gesprek? Bij ons 

bent u van harte welkom. Als wij onze deuren 

openen, ontwikkelen zich vergezichten voor uw 

leerlingen/studenten. 

 

 

Overzicht belangrijkste diensten onderwijs 

I.      Studiekeuzeonderzoek 
 
 Studie- en beroepskeuze onderzoek 
 Verkort onderzoek studiekeuze 
 Capaciteitenonderzoek 
 Profielkeuze onderzoek 
 Determinatie onderzoek 

onderbouw 
 

II.    Studiekeuzecoaching  
 
 Coachingstrajecten bij studiekeuze 

 
III.   Ondersteuning professionals 
 
 Teamtraining en -ontwikkeling 
 Decanaat 
 Training ACT toolkit voor LOB                                            

 
 

 

 

Wij zijn er voor u en uw leerlingen/studenten in: 

Amersfoort|Amstelveen|Amsterdam|Apeldoorn|Arnhem/Velp|Baarn| 

Barendrecht|Breda|DenHaag|Delft|Doorn|Gouda|Haarlem|Hilversum| 

Leiden|Nijmegen|’sHertogenbosch|Rotterdam|Spijkenisse|Tilburg| 

Utrecht|Veenendaal|Vlaardingen|Zaltbommel|Zoetermeer|Zwolle  

Vanzelfsprekend komen wij graag om kennis te maken! 

http://www.omega-adviseurs.nl/
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Korte typering diensten 

De uitgebreide beschrijvingen van alle onderstaande diensten zijn als PDF te downloaden op onze 
website:  www.omega-adviseurs.nl 

I. STUDIEKEUZEONDERZOEK 
Onderstaande studiekeuze onderzoeken en coachingstrajecten kunnen zowel individueel als groepsgewijs 
uitgevoerd  worden. Groepsgewijze onderzoeken en trajecten worden geheel met de opdrachtgever afgestemd. 

Studie- en beroepskeuze onderzoek  
Heb je nog geen idee wat je wilt worden en wat voor jou de meest uitdagende studie is? Kijk dan eens wat ons 
studie- en beroepskeuze onderzoek jou te bieden heeft. Wij helpen je in korte tijd jouw mogelijkheden helder te 
krijgen en te ontdekken wat jou raakt.    

Verkort onderzoek studiekeuze 
Deze quick-scan is een kort en intensief onderzoek waarmee je snel en diepgaand inzicht krijgt in je 
persoonstype en je belangrijkste interesses. Je maakt een tweetal wetenschappelijk verantwoorde online tests. 
In een adviesgesprek bespreekt één van onze adviseurs de resultaten en vertaalt deze samen met jou naar 
passende studie- en beroepsmogelijkheden.   
 
Capaciteitenonderzoek  
Heb je vragen over je capaciteiten voor je profielkeuze of vervolgstudie? Of wil je weten of je het 
onderwijsniveau dat je nu volgt aankunt? Doe dan een wetenschappelijk betrouwbare capaciteitentest en je 
weet weer waar je aan toe bent.      

Profielkeuze onderzoek 
Een profielkeuze geeft je een helder beeld van je capaciteiten, interesses, werkhouding en motivatie.  In het 
adviesgesprek met één van onze adviseurs worden de resultaten van het onderzoek besproken en samen met 
jou vertaald naar het meest geschikte profiel. 
 
Determinatie onderzoek onderbouw 
Kent u uw potentiële risicoleerlingen? Zo niet, dan stellen wij scherpe risicoprofielen op van uw leerlingen in 
strategisch belangrijke leerjaren. Wij bepalen via groepsgewijs onderzoek of de leerling op het juiste niveau zit 
en wie risicoleerlingen zijn. Van de leerlingen wordt een profiel gemaakt op basis van aanleg, vaardigheden, 
werkhouding en gedrag met overzichtelijke rapportages voor de leerling, mentor en het schoolmanagement.  
 
II. STUDIEKEUZECOACHING 
 
Coachingtrajecten  bij studiekeuze  
Bij coaching gaan we samen op zoek hoe jij voor jezelf op de beste manier tot een voor jou passende 
studiekeuze kunt komen. Er wordt van jou een actieve inbreng verwacht. Je leert ontdekken wat er voor jou 
werkelijk toe doet en hoe je jouw doelen kunt bereiken. Er zijn verschillende varianten mogelijk, zoals  
individuele of groepsgewijze coaching en intensieve of meer beknopte trajecten.   

III. ONDERSTEUNING ONDERWIJSPROFESSONIALS 
 
Teamtraining en -ontwikkeling 
Wanneer u meer uit uw team wilt halen zodat uw teamleden effectief gaan communiceren en samenwerken, 
vraag dan een vrijblijvend gesprek aan.  U ontdekt dan hoe wij bezieling in samenwerking brengen. 
 
Decanaat 
Omega advies & coaching wil graag uw partner zijn bij het opzetten van een decanaat, het ontwikkelen van LOB 
beleid en bij kwaliteitsverbetering. Ook helpen wij u met het positioneren van het decanaat binnen de 
schoolorganisatie.  
 
Training ACT toolkit voor LOB 
Deze training is bedoeld voor decanen en andere keuzebegeleiders van havo/vwo bovenbouw, begin hoger 
onderwijs en van mbo jaren 3 en 4 op de niveaus 3 en 4 ter ondersteuning van de studiekeuzebegeleiding.  

http://www.omega-adviseurs.nl/
http://www.omega-adviseurs.nl/

