Waarom kies je voor 2eXplore?
• Voor de best passende studiekeuze
• Met meer kennis en zelfvertrouwen voor een
toekomst kiezen
• Vele jaren advies ervaring bij de juiste studie- en
loopbaankeuze
• Coaching bij ons helpt je concreet verder
• Open en eerlijke werkwijze
• 2eXplore werkt met de beste professionals/psychologen
• Kennis van opleidingen, studievarianten en toelatingseisen
• Individuele afname, maatwerk en persoonlijke aandacht
• Kleinschalig Psychologisch Adviesbureau
• Goede naamsbekendheid in de regio
• Nazorg tot de keuze is gemaakt
• Geen wachtlijsten
• Praktische adviezen en resultaat gericht
• Begeleiding bij matching, studiekeuzecheck en
decentrale selectie
• Wetenschappelijk psychologische tests op maat
• Aanbevelingsbrief
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Psychologisch Adviesbureau

Advies in opleiding én beroep

wat
kan ik?

De beste keuze als je precies wilt weten welke opleiding en functie in alle

Je krijgt zo snel mogelijk na de testdag een persoonlijk

opzichten bij je passen.

adviesgesprek, waarin de resultaten uitvoerig worden

2eXplore geeft je het beste inzicht welke opleiding, profielkeuze, vervolgstudie
en/of functie bij je passen. Daarbij nemen we de volgende testen af tijdens

besproken. Op basis van de testresultaten bepalen wij
samen wat voor jou de beste studiemogelijkheden
en kansen zijn. Daarbij houdt 2eXplore rekening

de onderzoeksdag, duurt één werkdag.

met je persoonlijke wensen en (financiële)
situatie. Zonodig geven wij ook advies over

• Capaciteitentests

wat er gedaan kan worden om de kans van

	Wat kan je, waar ben je goed in, wat is je werk- en
denkniveau, hoe goed ben je in taal, met cijfers en in het

slagen verder te vergroten. Je kunt daarbij

oplossen van praktische problemen?

denken aan studiebegeleiding of persoonlijke

• Persoonlijkheidsvragenlijsten

coaching. Het onderzoek wordt afgerond

	wie ben je, welke persoonlijke eigenschappen en

met een uitgebreid en schriftelijk rapport.

vaardigheden heb je?

Zo nodig geven wij ook advies wat er kan

• Interessevragenlijsten

worden gedaan om de kans van slagen

wat wil je, wat interesseert je, wat vind je leuk?
• Persoonlijk interview
over zaken zoals opleiding, werk en hobby’s.

wie ben ik?

verder te vergroten. Je kunt daarbij denken
aan Personal Coaching, training of (studie)
begeleiding.

2eXplore Psychologisch Adviesbureau is een adviespraktijk
voor profiel-, studie- en beroepskeuze, loopbaancoaching en
voor vragen van meer persoonlijke aard.
www.2explore.nl

