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Denk je dat je meer uit je studie kan halen dan tot nu toe gebleken is?
‘Gifted students’ blijken in de praktijk wel eens een of meerdere van onderstaande gedachten te
hebben (Nauta & Heldens, 2012). Om vast te kunnen stellen in welke mate jij je daarin herkent,
willen we vragen aan te geven welke bij jou van toepassing zijn:
Volledig
Deels van Niet van
van
toepassing toepassing
toepassing
1 Het ging tot en met de middelbare school vanzelf en
bij een vervolgopleiding niet meer
2 Ik weet even niet hoe het studeren aan te pakken
om te komen tot resultaat
3 Ik sta voor mijn gevoel stil in mijn studie of ga
minder snel vooruit dan ik voor mijn gevoel kan
4 Ik ben wel gemotiveerd om de gekozen opleiding af
te ronden, maar waar mis de energie om vooruit te
komen
5 Ik steek meer uren in mijn studie in verhouding tot
de resultaten dan gewenst
6 Ik voel me anders dan andere studenten
7 Ik had veel meer verwacht van mijn studie dan tot
nu toe blijkt
8 Ik zou meer verdieping willen dan ik tot nu toe
ervaren heb
9 Ik interpreteer vragen op tentamens kennelijk
anders dan bedoeld
10 Ik heb hoge ambities, soms op meerdere vlakken en
het lukt niet om die waar te maken
Het is belangrijk en leuk om in contact te komen met gelijkgestemden en vrienden te vinden die jou
begrijpen en kunnen ondersteunen. Daarnaast leer je wat voor jou de ideale leerstrategie is om
zowel makkelijker als effectiever te leren. Tenslotte blijkt dat je studievaardigheden, het reflecteren
en bijsturen hierop soms verbeterd kunnen worden.
Wil je wel meer? Dan gaan we samen aan de slag!
Als jij het ook ziet zitten om in contact gebracht te worden met soortgelijke studenten en in
groepsverband en/of individueel begeleid te worden naar gelijke of betere resultaten, neem dan
contact op via info@explotential.com, app me via 06-134.77.042 of spreek me in de wandelgangen
van Fontys even aan. Alle studenten die zich melden zullen gevraagd worden een vragenlijst in te
vullen om de huidige benutting en inzet van hun talent te meten. Wat we precies gaan doen, bepaal
jij door je eigen doel te stellen. Deze kunnen te maken hebben met de stelling in bovenstaande waar
je ‘volledig van toepassing’ of ‘deels van toepassing’ hebt aangegeven. Je bent niks verplicht, hoewel
het effect natuurlijk het grootst is als je zo volledig mogelijk deelneemt. Ik hoop in ieder geval plezier
te hebben met elkaar en veel van elkaar te leren.
Ik denk dat er in jou mogelijk meer zit dan nu tot uiting gekomen is. Graag help ik je op weg om je
diploma te behalen met behulp van een passende leerstrategie. Uiteindelijk is een succesvolle
loopbaan het doel en daarbij kan ik je een goede basis voor bieden. Benieuwd naar een greep uit de
reacties bij de eerste training, kijk dan op de achterzijde.
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De volledige training geeft: gezelligheid, een rapportage over jou, vier bijeenkomsten op
dinsdagavond en twee coachingsgesprekken die in onderling overleg gepland worden.

Interessant,
geestverruimend

De training geeft je inzage
in leermethoden en laat
je meer besef krijgen in je
eigen capaciteiten

Interessant voor studenten die zich
graag willen verbeteren op bepaalde
vlakken op een persoonlijkere manier

Inspirerend en
verhelderend. Merkwaardig
hoe door middel van kleine
opdrachten je karakter naar
boven komt

Een traject waarbij je
jezelf leert kennen en
handvatten krijgt om
je te ontwikkelen

Het vinden en triggeren
van je eigen vermogen
tot reflectie en op die
manier beter inzicht te
krijgen in hoe je je
prestaties kunnen
verbeteren.

Leerzaam door zelf
kritisch naar jezelf
te kijken

Gezellig om in contact te
komen met
gelijkgestemde
studenten. Individuele
begeleiding ernaast was
ondersteunend in mijn
studievoortgang

Leerzaam. Door het doen van spellen
en andere “opdrachten” doe je (soms
ongemerkt) dingen die je helpen in de
groei van je comfortzone en het
ontwikkelen van bepaalde kwaliteiten

info@explotential.com

Interessant, een manier
van kijken naar
studeren zoals ik het
nooit heb gedaan

In contact komen met
een voormalig cursist?
Dat kan. Mail me om
je in contact te
brengen.

Het heeft me tot meer inzicht
gebracht hoe ik mijn talenten moet
toepassen. Daarnaast kan ik mijn
talenten ook bewuster toepassen en
die van anderen herkennen

Na het voorleggen van een
spiegel, specifieke
begeleiding krijgen om
persoonlijke doelen op
korte termijn te bereiken
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