
Voordat ik het studieloopbaantraject in ging, was ik vastgelopen in mijn studie. Ik twijfelde 

er sterk aan of ik verder zou gaan. Ik voelde me niet op mijn plek en ging altijd met tegenzin 

naar college. Toch had ik me van tevoren goed verdiept in de inhoud van de opleiding. Het 

was geen impulsieve keuze. En ook niet mijn eerste keuze, want ik had al een jaar een 

andere HBO-opleiding gedaan. Ik kon het me niet permitteren om nog langer te twijfelen: ik 

moest de knoop doorhakken.  

Dat ik de kans kreeg om het studieloopbaantraject in te gaan, kwam dan ook precies op het 

goede moment. Ik stond er wel kritisch tegenover, want ik had in het verleden al talloze 

studie – en beroepskeuzetests gemaakt. Het assessment bestond uit vragenlijsten met vier 

thema’s: persoonlijkheid, interesse,  vaardigheden en waarden.  Het unieke van het 

assessment is dat deze thema’s aan elkaar gekoppeld zijn. Dat in tegenstelling tot de tests 

die ik al had gemaakt, waarbij het voornamelijk ging om interesses.   

Ik wist dat mijn belangstelling uitging naar talen en schrijven, maar had weinig inzicht in mijn 

sterke en zwakke punten en de waarden die ik belangrijk vind.   

De test heeft mij inzicht gegeven in mijn persoonlijkheid. Er kwam een uitgebreid 

persoonlijkheidsprofiel uit, inclusief mijn sterke en zwakke punten. Ook eventuele valkuilen 

kwamen aan het licht. Zo ben ik erachter gekomen wat bij mij past. Je moet niet alleen kijken 

naar je interesses, maar ook naar je persoonlijkheid, de werkomgeving en de waarden die je 

belangrijk vindt.  

Na de test volgde er een gesprek met Rob Smit, waarin we de testresultaten bespraken.  Het 

gesprek heeft voor mij een duidelijke meerwaarde gehad. Want met alleen de test in handen 

had ik nog veel vragen. Door bepaalde testresultaten was ik verrast. De puzzelstukjes vielen 

op hun plek toen we daarover doorpraatten. Ik kon nu verklaren waarom ik me niet op mijn 

plek voelde op de opleiding. Daarna spraken we af om een actieplan op te stellen: het plan 

om tot een studie te komen die wel bij mij past en concreet stappen te ondernemen op weg 

naar die studie. Uiteindelijk zijn er, met behulp van Rob een aantal studies uitgekomen.  

Na het traject heb ik het besluit genomen om te stoppen met mijn opleiding.  Ik heb me 

duidelijk vergist in de inhoud van de opleiding. De opleiding was sterk commercieel en op 

management, wat totaal niet bij mij past. Daar werd ik in bevestigd door de testresultaten.  

Als ik voorafgaand aan de studie de test had gemaakt en het traject had doorlopen, dan was 

ik zeker tot een andere studiekeuze gekomen en was ik ontsnapt aan de 

bezuinigingsmaatregelen, zoals de langstudeerboete en het sociaal leenstelsel. Nu vis ik 

achter het net. Maar het heeft geen zin om te blijven hangen in “had ik maar”, ik kijk vooruit 

en zie  wat er op mijn pad komt, of dat nu werken of studeren is. Ik weet nu wie ik ben, wat 

ik kan en wat ik belangrijk vind ik mijn werkomgeving en dat helpt mij om de juiste keuzes te 

maken.  

Studente wil graag anoniem blijven. 


