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Verkort onderzoek studiekeuze  
 
Wat wordt je top-3 van studiemogelijkheden? 
 
Het onderzoek geeft antwoord op vragen als 

 wat zijn je sterke kanten?  
 wat wil jij nu echt? 
 wat is voor jou de meest interessante studierichting? 
 wat voor type ben jij en welk werk past daarbij?  

 
Voor wie  

 voor leerlingen in het eindexamenjaar  
 voor leerlingen aan het eind van het voorlaatste jaar 
 voor studenten  

 
Wat is het  
Deze quickscan 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.  
 
Wat levert het jou op 
Voor jou levert een studie- en beroepskeuze onderzoek het volgende op: 

 een helder beeld van je interesses en voorkeuren 
 een helder beeld van het type persoon dat jij bent 
 een helder beeld van je mogelijkheden 
 een top-3 van jouw studie- en beroepsmogelijkheden 

 
Werkwijze 
Na de aanmelding volgt een online intakeprocedure waarin de achtergrondgegevens worden 
verzameld en toegelicht. 
 
Je maakt de testen digitaal in je eigen omgeving. Hiervoor ontvang je instructies van onze 
testassistente, die ook stand-by is om eventuele vragen tijdens de testafname te beantwoorden. Je 
kunt de digitale testafname ook op één van de 26 uitvoeringslocaties van Omega advies & coaching 
maken. Soms kan dit ook op school. 
 
Nadat onze adviseur de resultaten heeft bekeken volgt een intensief gesprek met jou. Daarin geeft 
onze adviseur een uitgebreide toelichting op alle resultaten en bespreken we wat dit betekent voor 
je studie-en beroepskeuze. Als resultaat krijg je advies over de voor jou 3 meest geschikte 
studierichtingen. 
 
Eindresultaat 
Een rapportage met grafische weergave van je resultaten en een toelichting op de onderdelen. 
 
Meer informatie  
Wil je meer weten over het verkort onderzoek studiekeuze of een afspraak maken? Bel  
0182 382 064, mail naar  info@omega-adviseurs.nl of vul het contactformulier in op onze website 
www.omega-adviseurs.nl 
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