KEN JIJ
KOOSJE AL?

BESTEL KOOSJE
GRATIS VIA
E
HAN.NL/KOOSJ

Koosje is hét studiekeuzemagazine voor ouders.
Fijn, want als ouder speel jij een belangrijke rol in
de studiekeuze van je kind. Da’s best een uitdaging:
hoe stimuleer je je zoon of dochter om een bewuste
keuze te maken, zonder te veel te bemoeien? Koosje
helpt en inspireert jou daarbij. Het magazine staat vol
concrete tips, onderbouwde adviezen en herkenbare

verhalen. Over het puberbrein, keuzestijlen en de zin
en onzin van studiekeuzetesten. Maar ook over het
tussenjaar en studiekeuze in coronatijd. Nieuwsgierig
geworden?

TIP: JE VINDT NOG MEER INFO EN INSPIRATIE
OP HAN.NL/OUDERS

KOM NAAR
ZOEK HET
UIT!

GRATIS ONLINE STUDIEKEUZE-EVENT
Je kind gaat een studie kiezen. Daarvoor moet hij wel
wat over zichzelf weten: wat vindt hij leuk en wat vindt
hij belangrijk? Klinkt simpel, maar het kan best lastig
zijn om die vragen te beantwoorden. Hoe komt hij
daarachter? En hoe kun jij daar als ouder bij helpen?
Laat je inspireren tijdens Zoek het uit! Dat is het gratis
studiekeuze-event van de HAN.
Dit jaar steken we Zoek het uit! in een online jasje. Maar liefst
6 weken lang organiseren we allerlei activiteiten rondom
studiekeuze. Handig: die activiteiten kun je gewoon vanuit huis
volgen.

WEBINARS

We trappen af met 3 inspirerende Webinars, speciaal voor jou als
ouder. Evelyne Meens van Fontys Hogescholen vertelt over een
Leven Lang Kiezen en Carol Lamers van Deltatrainingen gaat in op
jouw rol als ouder in het studiekeuzeproces. En wat dacht je van
de sessie van Youngworks over studiekeuze en motivatie. Die is
voor jongeren ook interessant!

ONLINE WORKSHOPS VOOR JONGEREN

Daarna wordt het echt interessant voor je kind, want hij kan
meedoen aan verschillende online workshops. Daar gaat hij in een
kleine groep concreet aan de slag met zijn studiekeuzeproces, of
hij zoekt uit wat zijn drijfveren zijn in het leven. Wat is zijn talent,
wat motiveert hem? Een belangrijke basis om een studiekeuze te
kunnen maken. Na elke workshop volgt een individueel gesprek
met een studiekeuzecoach, waarin je kind zijn eigen situatie kan
bespreken. Gezellig als jij dan ook even aanschuift, pap of mam.

ONLINE WORKSHOP VOOR OUDERS

En niet te vergeten: er is ook een workshop speciaal voor jou als
ouder! Daarin gaat Carol Lamers van Deltatrainingen met jou en
andere ouders aan de slag met concrete situaties en vragen die bij
jullie leven over begeleiding van je kind bij studiekeuze.
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