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DeKinderkliniek, Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere
T: 036-76 300 30 E: afspraak@dekinderkliniek.nl
www.dekinderkliniek.nl

Beter worden
   doe je thuis!

Twijfel jij over 
jouw studie?

Het maken van keuzes is moeilijk. 
Helemaal als het voor iets belangrijks 
is, zoals het kiezen van een studie die 
je wilt gaan volgen. Die keuze heeft 
namelijk invloed op je toekomst! 

Waar moet je dan beginnen? 
Voor jou een vraag, maar gelukkig, voor mij een weet. Ik kan je helpen. 
Samen brengen we in kaart welke eigenschappen je hebt en waar je interesses 
liggen. Mocht het nodig zijn dan kan ik ook je capaciteiten nog testen. Door 
de uitkomsten van de testen (studiekeuzetest en/of intelligentietest) én onze 
gesprekken krijgen we duidelijk in beeld wat je leuk vindt en waar jouw talenten 
liggen. En iedereen heeft die, jij dus ook.

All inclusive
Soms valt het kwartje in 1 keer. Dan ben je snel klaar. En soms ook niet. Dat is 
niet erg, dan kom je gewoon wat vaker terug. Ik vind het namelijk belangrijk om 
jou goed te helpen. En dat doe ik totdat je een afgewogen keuze hebt gemaakt 
voor een studie. Dit traject is namelijk all inclusive!

Voor wie? 
• Leerlingen van het middelbaar onderwijs VMBO, HAVO, VWO en MBO
• Studenten van het HBO en WO die van studie willen veranderen 
 of verder willen studeren na het behalen van hun bachelor. 

Vol vertrouwen op koers!



Af en toe een zetje in de rug nodig? 
Kies dan voor coaching! Als je wel weet wat je leuk vindt, maar het lukt om wat 
voor reden op school niet? Dan kan dat ene zetje helpen. Vooral op het gebied van 
huiswerk- of studieplanning, motivatie en faalangst kan één op één begeleiding 
uitkomst bieden. 

Wat we dan doen?
We starten met aantal afspraken. Een start van een aantal weken is nodig om te 
kijken hoe snel de scholieren of studenten de geboden hulp oppikken. Na ieder 
gesprek zal terugkoppeling naar de ouders plaatsvinden en zullen vervolgstappen 
in overleg genomen worden. Hoeveel gesprekken er nodig zijn, valt niet van te 
voren aan te geven. Het blijft tenslotte maatwerk.

Wat zijn de kosten?

Heb je vragen?
Ik werk op 2 locaties, in Oegstgeest of bij DeKinderkliniek in Almere. Als je even 
langs wilt komen om kennis te maken, kan dat natuurlijk. Bel dan wel even voor een 
afspraak. Op onderstaand nummer ben ik bereikbaar. Neem ik niet op? Dan ben ik aan 
het werk en kun je mijn voicemail inspreken, dan bel ik je terug. Mailen mag natuurlijk 
ook als je dat liever doet. 

Contactinformatie
Katrientje Hofl and - 06 305 71 895

E-mail. katrientje@hofl andadvies.nl

Of kijk op www.hofl andadvies.nl

Telefonische kennismaking Inbegrepen

Onderzoek capaciteiten € 519,-

Onderzoek interesses & eigenschappen € 595,-

Onderzoek interesses, eigenschappen & capaciteiten (voordeel: € 265,-) € 849,-

Coaching € 90,- per uur

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Contactinformatie


