
Vanaf huidig collegejaar volgen
psychologiestudenten al in het eerste
jaar van de bachelor het vak
Professional Orientation. In dit vak
worden studenten voorbereid op het
maken van (studie)loopbaankeuzes.
Een interview met dr. mr. Angelique
Bakker-Pieper en Linde de Wit MSc.
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Dit is de eerste nieuwsbrief van het UvA Student Careers Centre. Leuk dat je je
hiervoor hebt aangemeld! Heb je ideeën over onderwerpen die ook relevant
kunnen zijn? Laat het ons gerust weten via de mail. Ook kun je je aan- of
afmelden via de mail: studentcareerscentre@uva.nl.

Veel leesplezier! 
Team UvA Studiekeuze- en loopbaanadviseurs

door Vera Maliepaard

“Het mooie is dat studenten zich het hele eerste jaar al op hun
loopbaan oriënteren en dat ze dat nu nog bewuster kunnen doen.”
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LinkedIn kwam dit voorjaar met een
top 3 van trends voor de toekomst.
Wat zien recruiters veranderen en
waar dienen studenten dus rekening
mee te houden? Op nummer 1 staan
de ‘soft skills’. Altijd al belangrijk
geweest om te hebben, zul je denken,
maar juist nu groeit hun waarde.
Waarom dit zo is?

Lees verder  →

door Marie-Elise van den Hoek Ostende

Lees verder  →

door Nicolien Scheerman

Na het eerste en het tweede blok maken eerstejaarsstudenten de balans op van
hun studieresultaten. Tegenvallende resultaten gaan gepaard met
onzekerheden. Kan ik de studie wel aan? Zal ik voor 1 februari stoppen of
doorgaan? Wat zijn mijn alternatieven? 

Naast het reguliere aanbod biedt het SCC tussen oktober en januari een aantal
extra spreekuren aan voor eerstejaarsstudenten met studietwijfels. Twijfel
betekent niet per definitie stoppen. Praten over je opties en gedachten ordenen
helpt ook om de studie met een andere mindset te kunnen vervolgen. 

Je kunt Nederlandse en internationale eerstejaarsstudenten doorverwijzen naar
uva.nl/studietwijfels of uva.nl/switchingprogrammes.
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Voorlichting LinkedIn (Nederlands)
Maak een aantrekkelijk (basis)profiel op LinkedIn.

okt

10

Career Exploration Talk op de Dag van de Duurzaamheid
(Nederlands)
Hoe maak je duurzame loopbaankeuzes?

De UvA Career Day biedt studenten inspiratie voor hun loopbaankeuzes en
praktische tips voor een vliegende start na de studie. Er zijn inspirerende
sprekers (met humor!), recruiters voor feedback op het CV, allerlei handige
carrièreworkshops en een fotograaf die professionele profielfoto’s maakt. 

Studenten kunnen zich alvast aanmelden op uva.nl/careerday →

door Nicolien Scheerman

Glimlachen tijdens het netwerken
Glimlachen tijdens het ‘netwerken’ heeft drie grote voordelen. Onderzoek toont
aan dat je gesprekspartner jouw gezicht langer onthoudt wanneer je lacht.
Daarnaast werkt glimlachen stress verlagend. Handig als je ongemak ervaart om
op iemand af te stappen tijdens een netwerkborrel. Het derde voordeel van
glimlachen is dat het besmettelijk werkt. Jouw gesprekspartner zal jouw gedrag
spiegelen en dat maakt het gesprek meer ontspannen. Kortom: keep on smiling!

Lees het onderzoek  →
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Workshop Ontdek wat je wil in werk (Nederlands)
Onderzoek wat voor jou belangrijk is en creëer focus in jouw
loopbaan.
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UvA Masterdag met ronde ‘Hoe kies ik een master?’ en 'How to
choose a Master's?'
Voorlichtingsronde waarin je stappen zet in het kiezen van een
master.
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CV (in English)
Make sure you land the job interview
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Understanding the Dutch graduate labour market (in English)
Get a head start on your graduate career in the Netherlands
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Discover what you want in work (in English)
Identify your work values to help you get focus in your job
searching.

Samenwerken
Wil je samenwerken met het UvA Student Careers Centre? Ga dan naar 
Informatie voor medewerkers. 

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

https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/tahrIgHbQQ2Zf8B7c3SDrznCGaoVMZXKPZzZRwiazULlKHD-idicIEW4a3MhbhR8
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/Hfrgn8vJPfgf8Q7WxwCA26V-mlwTLdIG9BL2SYlE7_E0UNMRELGfuthh8_41Q_3X
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/dQch2KjfbhJx5PNVqZw99KuHNDGYhIlwP69GZSNvQlcEDCMhTHDY3dUeNsEcLfxr
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/tTV--F7lYnDAJh-ooxPXyll_liyjwxmUMBe1oxh6pr0cp26qGCXglVbGuCG5DLYX
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/mmvmqpDm7N6VRdn0bVrBdb4H-rb7D5Il7soGkyxFTpcy89i-eUgn28XTFMQfAXPR
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/i69McgdyouphHfVUg6CiZL_KklPNFu07v41Dvjqm47ukY8aBrx96wlDQOz6xUivO
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/VjcloDfpltCMVw82HVMUUDvjnazZhU3fyA6P-DfdKlspa5kWeD1qvlWBX_sy_ozt
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/LBTmSpMeF_99-RskRsm45L7s9vHvcawiyrYn9-YMjbITEGNhUTNs3GM17t9dOPoB
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/RZqWS0Zjr5mBwnJFuJy51L1y_9uJvIS2mdQuRqfnpkApZVUYBKy4WS0ccQUUh435
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/7mqCy5VlXQfoMLJMR5eQh3cXueTZYyJCEtxMNCl91yoeIH5aSIacXqBe6y_dTUrv
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/Z9wG6GoMMcsyZ6His8Zi7WE7LV81Ifb6F_v2567S8T8vMkdHutefHi-aw-uZBfme
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/_wJhw82lkRYY1QDuKXSZ1WSgpb7UK3zHDI1ohBQK9kUPav3jGt1NsZ7PAY0G8bvx
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/bkr7Porc33b-QbzcntQDUo8kJ4tanlV2dvE3vW6A94o7Ww-1HCeH4h6Gdc4ygxYr
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/M8OQnjUfFYpY5nvqCLpcLjToBlCXPK3Ob_BLfmpK84x59ceMiG1Y8CvgddA53tW5
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/dcNqp9KPp-FvKHy0bFk6JLDfDeF-zZB4V7ysvYlv3N83nrgeja8Xhx3v52T_kBmE
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/aq0qqo-h0vrQgKEZCdQKmAVVC8gT1vKQS2Ubs8uZZBX8FlK8FokwRFAHq3-57LOh
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/dOvnMa2f1Cu53DE4Ue0ta3WPU2nt_qYPXEYmqA5QgyQPSG-kNBV2vX5qoUSJjh5g


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

https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/Jg0c4jqljMEv-FJwhRsnC2FAmTS7jFNEB-9Uc0rudch9UQWvl_PbigTJhmgurEbY
https://cdn.uva.nl/1/4/1537/23/Wu0HlPnzlXnVXS-DL_LR8hNkwuvdDUfdbbqfc4UhgQq0iOa0Un3sYbOU5xOSslgu

