Smart Study
Choice

Studie-oriëntatie
De eerste blik op je professionele persoonlijkheid

Voornaam Naam

Dit is geen schoolrapport: Een 5 is prima, 1 of 9 zijn ook ok!

Strikt vertrouwelijk
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Voor je het verslag leest...

Bedoeling
Met deze oefening willen we je wegwijs maken in je unieke (maar nog piepjonge) professionele
persoonlijkheid en ondersteuning bieden in de studiekeuze die je kan maken.

Goed/Slecht
Er zijn geen goede of slechte scores en dit verslag is GEEN SCHOOLRAPPORT. Aangezien
we je telkens voor een keuze gesteld hebben, kan je onmogelijk op alle werkwoorden hoog
scoren. Een score 5 is een gemiddelde score (tussen 0 en 10) en met een gemiddelde
score kan je alle kanten op. Hoe hoger je score op een werkwoord, hoe meer dit aansluit bij
activiteiten die je spontaan doet of waar je plezier in vindt. Hoe lager je score, hoe minder
graag je die activiteiten doet. Je scores vertellen je dus iets over welke taken je (minder)
graag doet en hoe je bij voorkeur te werk gaat.

Legende bij de scores:
0,1 = Erg laag (vind je dus niet leuk).
2,3 = Laag
4,5,6 = Gemiddeld
7,8 = Hoog
9,10 = Erg hoog (doe je van nature graag)

Momentopname
Wat je zo dadelijk leest, is een momentopname. Je professionele persoonlijkheid is immers
nog volop in ontwikkeling. Je persoonlijkheid zal overigens blijven veranderen, want iedere
dag brengt nieuwe ervaringen met zich mee. Hoe ouder je wordt, hoe minder nieuwe
ervaringen je zal meemaken en hoe minder je nog zal veranderen. Een belangrijke dag in dit
proces is deze waarop je begint te werken en op eigen benen komt te staan. Vanaf die dag
heel jong en omringd door mensen die je willen helpen om je dromen waar te maken en dus
is alles nog mogelijk ... Aarzel niet om dit verslag te bespreken met iemand die je vertrouwt,
want met twee zie/weet je meer dan op je eentje.

Tot slot
Je kan je een tijdje ‘forceren’ om een taak te doen die je niet leuk vindt, maar dat kost veel
moeite en het resultaat is vaak minder goed dan dit van iemand die diezelfde taak van nature
graag doet, wat veel minder moeite kost! Hetzelfde geldt voor studeren of een vak leren.
Hoe meer jouw spontaan gedrag (dat wat je van nature graag doet) aansluit bij de eisen van
een job of studie, hoe groter de kans dat je er plezier in zal vinden en succesvol zal zijn.
Veel geluk ermee!
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DE 9 WERKWOORDEN
Onderstaande scores belichten hoe jij je energie verdeelt over de negen werkwoorden.
Deze negen werkwoorden kleuren alle mogelijke functies die je ooit kan uitoefenen. Indien
je hoog scoort op Ontvangen, is dit in functies waar de mens centraal staat en indien je hoog
scoort op Verkennen doe je liefst een avontuurlijke job met veel afwisselende taken.
Zo vertellen alle scores iets over je voorkeuren en samen belichten ze welk type functie goed
bij je past en kan je maar best ook je studiekeuze in die richting maken.

SOCIA A L

Hoe verlopen de professionele contacten?
Ontvangen

4

Je staat op een nuchtere wijze open voor wat
anderen je komen te vertellen.

Zenden

4

Je bent noch introvert noch extravert.

Dicteren

7

Je bent sociaal zelfzeker en je verdedigt je rechten
en meningen.

F UNCTIONEEL

Voor welke mix van concrete taken heb je potentieel?
Denken

5

Een portie abstract denkwerk schrikt je niet af,
maar ook je intuïtie krijgt speelruimte.

Doen

5

Je vindt er wel plezier in om zelf wat te klussen
en te knutselen.

Noteren

9

Je waakt er over dat het papierwerk tot in het kleinste
detail klopt als een bus.

D YN A M IE K

Hoe ga jij om met de wisselvalligheden binnen het tijd/ruimte-kader?
Verkennen

3

Je zal zelden impulsief handelen.

Remmen

7

Op onbekend terrein rinkelen er voortdurend
alarmbelletjes.

Sturen

2

Je schikt je naar de noden en je toekomstpad is
allesbehalve uitgestippeld.
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TROEVEN
Onderstaand de troeven waarop jij het hoogst scoort. Hoe meer je deze troeven effectief aan
bod kan laten komen, hoe meer arbeidsplezier. Hoe minder je deze troeven kan aanwenden,
hoe meer je jezelf zal moeten ‘forceren’ (taken doen die je van nature niet spontaan doet) en
dat kost meer energie.
Ter info: Mensen die hun troeven ontwikkelen, komen doorgaans verder dan zij die
voortdurend aan hun ontwikkelpunten moeten/willen werken omdat hun functie dit vereist.

Titel

Toelichting

72

Het vermogen om met plezier de dagelijkse activiteiten te
registreren, te documenteren en ordentelijk te bewaren.

68

De ingesteldheid om veel zorg te besteden aan de
juistheid van het eigen werk.

Monotonie
tolerantie

63

De ingesteldheid om ook goed te presteren bij meer
saaie en zich herhalende taken.

Concentratie
vermogen

63

Het vermogen om je af te sluiten en alle denkenergie
voor langere tijd op een opgave of probleem te richten.

63

Geen behoefte aan sociale contacten om met plezier
te werken.

62

Het vermogen om ondanks negatieve ervaringen trouw
te blijven.

61

De ingesteldheid om instructies of procedures te volgen
of strikt naar de letter van het boek te werken.

61

De gave om vertrouwelijke informatie voor zichzelf te
houden.

60

Het potentieel om ideeën/situaties op een uitnodigende
wijze te beschrijven.

Administratief
vermogen

Nauwkeurigheid

Solitair werken

Loyauteit

Procedureel
werken

Discretie

Schrijvers
potentieel
Legende
-30 = erg laag

45-55 = gemiddeld

30-45 = laag

55-70 = hoog

+70 = erg hoog
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AANBEVELINGEN STUDIERICHTING
Hoe hoger een richting opduikt in onderstaande rangschikking, hoe beter deze aansluit bij wat
je vandaag spontaan graag doet of prettig vindt.

Sluiten nauw aan bij je huidige persoonlijkheid.
Alle richtingen die:
muzikale vorming op het programma hebben staan
veel labo-uren bevatten
je opleiden om bedrijfsactiviteiten te beheren en te documenteren
cultuur, welbespraaktheid en beschouwing bevorderen

Sluiten iets minder aan bij je huidige persoonlijkheid.
Alle richtingen die:
je opleiden voor kantoorwerk
taalvakken beklemtonen
met getallen en symbolen de wetten van de natuur verklaren
actie en beweging bevorderen

Hiermee heb je weinig natuurlijke voeling.
Alle richtingen die:
sociaal welzijn beogen
veel beroep doen op je creativiteit
je klaarstomen om te schitteren op een podium
je leren telen, kweken en verwerken van fauna en flora

Zullen echt wel een inspanning vergen.
Alle richtingen die:
een klemtoon leggen op praktische technologie
nauwkeurige handvaardigheid oefenen
invoelvermogen en een praktische ingesteldheid vergen
je helpen om je verkooptalent professioneel in te zetten
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

Professionele persoonlijkheid

Je persoonlijkheid die zich ontwikkelt binnen
een beroepsomgeving

Sociale werksfeer

Hierin moet je relaties aanknopen en onderhouden
met collega’s, je baas en alle andere mensen waarmee
je moet samenwerken

Ontvangen

Luisteren naar mensen en hen observeren

Zenden

Praten met mensen en jezelf tonen

Dicteren

Opkomen voor je waarden, rechten en ideeën

Functionele werksfeer

Hierin ontwikkel je kennis en kunde van concrete taken

Denken

Met plezier werken met getallen en symbolen

Doen

Met plezier je handen gebruiken

Noteren

Graag alles opschrijven en bijhouden

Dynamische werksfeer

Hierin moet je je eigen dynamiek afstemmen op de eisen die
een functie stelt op vlak van tempo, orde, werkomgeving,
(on)zekerheid...

Verkennen

Je behoefte aan afwisseling en uitdaging

Remmen

Je behoefte aan zekerheid en bekommernis om de goede
gang van zaken

Sturen

Je behoefte om zelf te mogen bepalen wat je wanneer doet
en waar je naar toe wil
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Smart Study Choice zet jou van bij het begin op het juiste
spoor want je bent nu in staat om een studierichting te kiezen
waarbij je jouw potentieel en talenten de ruimte zal geven om
te groeien.
En dàt geeft jou meteen een stapje voor op duizenden
andere studenten.
Slim gezien!

Smart Study Choice
Studie-oriëntatie
Guido Gezellelaan 18
8800 Roeselare
+32 51 62 67 59
info@smartstudychoice.com
www.smartstudychoice.com

