STUDENT PROFIEL
ANALYSE
"De Student Profiel Analyse zorgt dat jongeren weten welke
keuze past bij hun talent"
Wat past bij jou, waar krijg je energie van, wie ben je écht? Jezelf werkelijk leren kennen is
de eerste stap naar persoonlijk succes. De Student Profiel Analyse (SPA) geeft jongeren
inzicht in zichzelf, hun motivatoren en talenten. Dat geeft hen zelfvertrouwen,
perspectief en motivatie, zodat het maken van toekomstbepalende keuzes een stuk
eenvoudiger en beter onderbouwd wordt.
Gedrag, motivatie en talent

De SPA geeft op een accurate en treffende wijze inzicht in het gedrag van jongeren. De oriëntatie op zichzelf, het
ontdekken van persoonlijke talenten en bewuster maken van toekomstgerichte beslissingen, zorgt ervoor dat
jongeren meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen (leer)prestaties. De SPA beschrijft:
• wat de jongere motiveert,
• het voorkeursgedrag,
• wat hij/zij prettig en juist niet prettig vindt,
• welke taak- en werkgebieden bij hem/haar passen,
• talenten en mogelijke beperkingen.
De SPA biedt leraren en begeleiders (h)erkenning van en begrip voor verschillende gedragsstijlen, waardoor de
interactie verbetert en begeleiding een nieuwe dimensie krijgt. Inzicht in gedrag vormt de basis voor
talentontwikkeling.

‘Zo herkenbaar. En mooi dat dit nu als
uitgangspunt gebruikt wordt in het
gesprek met de decaan. En thuis ook
trouwens! In plaats van zijn cijfers, staat
nu mijn zoon zelf centraal.’
Rita - ouder
‘Wat ik fijn vond, was dat bij de uitslag van de
SPA niet werd ingegaan op wat ik allemaal aan
mijzelf moet verbeteren. Het gaf juist inzicht in
de kwaliteiten die ik van nature bezit en waar ze
mooi bij aansluiten.’
Sanne (21)
“ De Student Profiel Analyse zorgt dat
jongeren weten welke keuze past bij hun
talent ”

Specificaties
Type assessment:
Gedragsanalyse
Formaat:
Gedwongen woordkeuze
Tijdsduur:
10 minuten
Validatie:
Geregistreerd bij British Psychological
Society (BPS) en gecontroleerd op basis
van de technische criteria die zijn
vastgesteld door de European
Federation of Psychologists’
Associations.

Bezoek www.nicovanrossum.nl voor meer
informatie over dit assessment.
Liever direct contact? Bel 06-11396662
of mail naar info@nicovanrossum.nl

