
Sinds dit studiejaar kunnen
masterstudenten van de FNWI een
loopbaanoriëntatie vak volgen:
Explore Your Options, from study to
career. En met succes! 60 studenten
deden mee. Wat het vak tot een
succes maakt, lees je in dit interview
met initiatiefnemers Marly van den
Boom, Laura Koenders en Meike
Heeremans.
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Een nieuw jaar om studenten voor te bereiden op hun toekomstige rol in de
maatschappij. Ontdek hoe de FNWI dit aanpakt in het best practice artikel of
check de loopbaantip onderaan om studenten direct te helpen. Verder vind je
tips en tools om studenten die bij willen dragen aan een duurzame wereld op
weg te helpen.  

Veel leesplezier!  
Team UvA Studiekeuze- en loopbaanadviseurs

 door Vera Maliepaard

Lees verder  →

https://cdn.uva.nl/2/4/1537/23/4-EuovTgiq6s5yVsTQ6QJBuu1_03XXhGzPMbRTwCPVzh9uMuOeJfG_i1UwiBeEdA
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/Egt6glCYEWxL1FTXYjkK_mZqt415P66yuRu5p8l7DlMi7GKSoOtWZrFEcsM8Sha5


De deadline om in te schrijven voor een 
masteropleiding nadert. 15% van de

Steeds vaker geven studenten aan
dat ze iets met duurzaamheid
willen in toekomstig werk. Van
bètastudent tot sociale
wetenschapper, van
bedrijfskundige tot geestes-
wetenschapper; de behoefte om
iets bij te dragen aan een
duurzamere samenleving groeit in
elk vakgebied. Gelukkig zijn hier
steeds meer mogelijkheden voor
op de arbeidsmarkt. Het Student
Careers Centre heeft tools om uit
te delen. Benieuwd welke?

door Nicolien Scheerman

 Vera Maliepaard  Meike Heeremans

loopbaanvragen bij het Student Careers 
Centre komt van studenten die nog niet 
weten welke master zij gaan doen. Met 
het vernieuwde Masterkeuzestappenplan 
kunnen studenten zelf op een 
gestructureerde manier aan de slag met 
hun keuze. Reflecteren en nadenken over 
de vragen helpt in de voorbereiding op 
een loopbaangesprek of open dag, én is 
alvast goed voorwerk voor het maken 
van loopbaankeuzes na de master. 

Download het op
www.carriere.uva.nl/masterkeuze of 
www.career.uva.nl/choosingyourmasters
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  door Tom de Vries

Van 4-6 februari 2020 vindt op drie campussen de UvA Career Skills Week
plaats. Allerlei bedrijven en instellingen (een bank, de AIVD, een
autismecentrum en nog vele anderen) geven workshops over allerlei
professionele skills. Vijf studenten van verschillende faculteiten werken mee aan
de organisatie en programmering van de Skills Week. 

Doel is ook om meer samenwerkingen binnen de UvA aan te gaan. Dit jaar
werken Mediastudies en het Economics & Business Career Centre al actief mee.
Krachten worden op deze manier gebundeld en studenten krijgen via
verschillende kanalen het brede aanbod aan loopbaanactiviteiten aan de UvA te
zien. 

Studenten kunnen zich aanmelden op: www.uva.nl/skillsweek
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UvA Career Skills Week
met vele workshops, CV check, persoonlijk loopbaanadvies

 door Vera Maliepaard

Keuzemomenten gaan vaak gepaard met onzekerheid. Een deel van deze
onzekerheid komt doordat de gevolgen van elke optie niet altijd te overzien zijn.
Doe ik er goed aan om deze master te volgen? Wil ik promoveren? Dit onrustige
gevoel zijn studenten het liefst zo snel mogelijk kwijt. Sommigen lossen dit op
door óf de keuze uit te stellen óf juist snel een keuze te maken.

Hoe voorkom je dit?

Lees verder  →
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LinkedIn
The basics: how to make an appealing LinkedIn profile, which
is increasingly important for finding a job 
(for internationals)
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Workshop Boost your Master choice
Take positive steps to choose a Master's programme 
(for internationals)
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Workshop Masterkeuze Boost
Workshop waarin je stappen zet in het kiezen van een master

mrt

4

Workshop Oefen een sollicitatiegesprek
Binnenkort een sollicitatiegesprek? Ga met vertrouwen het
gesprek tegemoet

mrt
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Understanding the Dutch graduate labour market
Get a head start on your graduate career in the Netherlands
(for internationals)
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Student-Alumni Career Talks (internationals)
Research and PhD
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Student-Alumni Career Talks (internationals)
Creative and Startup

apr

2

Student-Alumni Career Talks (internationals)
Nonprofit and NGO

Samenwerken 
Wil je samenwerken met het UvA Student Careers Centre? Ga dan naar
Informatie voor medewerkers om te lezen op welke manieren dit kan.
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Heb je behoefte aan bepaalde career onderwerpen in deze nieuwsbrief? Laat het
ons gerust weten. Ook kun je je aan- of afmelden via de
mail: studentcareerscentre@uva.nl.

van links naar rechts: Marie-Elise van den Hoek Ostende, Tom de Vries, Annemiek de Dood, Vera

Maliepaard, Nicolien Scheerman, Sonia de Waal en Meike Heeremans.

Dit nieuws is samengesteld door het UvA Student Careers Centre.

Deze nieuwsbrief is voor medewerkers die loopbaanoriëntatie en keuzebegeleiding belangrijk vinden en
studenten meer zicht op hun toekomst willen geven.

Illustratie: Hanni Pannier
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