
 

 
Waarom ga je studeren? Je gaat studeren omdat je later persoonlijk succes wilt 
ervaren. Veel geld verdienen, beroemd worden, de wereld verbeteren, mensen 
helpen, het beste uit jezelf halen of een combinatie van deze ambities.  
 
Om dat persoonlijke succes straks te bereiken heb je een diploma nodig om 
toegang te krijgen tot de banen en vakgebieden die dat succes mogelijk maken.   
 
Om een diploma te behalen heb je motivatie nodig om vier jaar of langer bezig 
te blijven met één studie. Je hebt een passende studie nodig.  
 
Om een passende studie te kiezen heb je zelfkennis nodig over je eigen passies, 
interesses en kwaliteiten. Met die inzichten over jezelf kan je met zekerheid een 
passende studie kiezen. 
 

        

 
Dat betekent dat zelfkennis het startpunt is van jouw route naar persoonlijk 
succes. De tijd en aandacht die je nu investeert in het opbouwen van nieuwe 
inzichten over je passies, interesses en kwaliteiten levert een passende studie 
op. Met een passende studie kan je een diploma behalen. Dat diploma geeft 
toegang tot jouw versie van succes. 
 
                 Geen betrouwbare zelfkennis = Geen passende studie 
          

                                                                                        Persoonlijk Succes begint met wat je écht wilt 

Hoe je Ontdekt Wie je bent 

 
 



 

 
Om nieuwe zelfkennis op te bouwen over wie je bent en wat je wilt gebruik je 
vijf zelfkennis bronnen. Net als het winnen van water uit een waterbron kan jij 
deze bronnen aanboren om nieuwe inzichten over jezelf te winnen.  
 

 

 

 

 
Bron #1. Testen maken  
Een test kan geen kant-en-klare antwoorden geven maar biedt aanknopings-
punten. Als je een compleet zelfbeeld wilt opbouwen, moet je alle vijf de 
bronnen aanboren. TIP! Besteed minimaal net zoveel aandacht aan de reflectie 
op de uitkomt van een test als aan het maken van de test. 
 
Bron#2. Reflecteren  
Jij hebt ervaringen opgedaan die verborgen lessen bevatten over jezelf. Als je op 
de goede manier reflecteert, kan je inzichten ontdekken die waardevol zijn voor 
je studiekeuze. TIP! Kijk terug op de 2 belangrijkste beslissingen die je al hebt 
gemaakt over je toekomst en bepaal: hoe zijn die beslissingen tot stand 
gekomen? 
 
 

5 Bronnen voor Nieuwe Zelfkennis 

 
 



 

Bron #3. Omgeving Inschakelen  
Je bent opgegroeid in jezelf en alles wat je doet, is daarom normaal en 
vanzelfsprekend. Je visie over jezelf is altijd maar beperkt tot één perspectief: dat 
van jezelf. TIP! Ga nieuwe perspectieven opzoeken en vraag drie mensen in je 
directe omgeving: “Hoe zou je mij in één zin omschrijven?” En ga op zoek naar de 
overeenkomsten in de antwoorden.   
 
Bron #4. Juiste Vragen stellen  
De juiste vragen kunnen blootleggen wat jouw belangrijkste waarden en 
motivaties zijn. Goeie vragen breken een gedachte open en zetten je aan het 
denken. TIP! “Als je auteur bent en je schrijft een boek over je eigen leven, wat schrijf 
je dan op? Wat heb je meegemaakt? Welke mensen heb je ontmoet?” Parkeer je 
studiekeuze even, gebruik je fantasie en sta jezelf toe om te dagdromen over je 
ideale toekomst.  
 
Bron #5. Modellen inzetten  
Een model is een tijdeljike bril die je kan opzetten, een perspectief dat je kan 
aannemen om naar jezelf te kijken. Je kan dan in kaart brengen welke 
voorkeuren en (onbewuste) neigingen je hebt. TIP! Verzamel je inzichten op één 
plek zodat je een rode draad kan ontdekken. Gebruik een notitieblok, zet een 
document op je bureaublad of een app op je telefoon.   
 
Nieuwe Zelfkennis opbouwen verdient jouw aandacht, het staat aan de basis van 
een passende studie én jouw persoonlijke succes. Deze bronnen bevatten 
daarom allemaal een werkwoord en het is belangrijk dat je in actie komt! Ga 
mensen in je omgeving lastig vallen, koop een notitieblokje, prikkel je fantasie, 
maak een lange wandeling en reflecteer op belangrijke ervaringen in je leven.   
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 
Een actie die je nu kan nemen, is bepalen in welke dimensie jij je prettig voelt en 
het meeste tijd doorbrengt. Deze dimensies zijn gebaseerd op de drie 
verschillende breinen die samen één menselijk brein vormen.  
 

            
 
Het reptielenbrein - Fysieke Dimensie. Activiteiten: Bewegen, sporten, dansen, 
dingen bouwen, eropuit gaan, stoeien, opruimen.  
 
Het emotionele brein - Gevoels Dimensie. Activiteiten: Luisteren, inleven, 
praten, huisdieren verzorgen, oppassen, roddelen, nieuwe contacten leggen.  
 
Het logische brein - Mentale dimensie. Activiteiten: Lezen, puzzelen, nieuwe 
dingen leren, begrijpen, problemen oplossen.  
 
Tijdens de uitleg van de kenmerken en activiteiten van de drie verschillende 
dimensies heb je waarschijnlijk intuïtief jouw dominante voorkeur herkend. Dit is 
de plek waar jij je het prettigst voelt en de meeste tijd en energie besteed.  
  
Vraag #1. Welke dimensie heeft jouw voorkeur? (zet een vinkje) 
   
  Fysieke Dimensie 
   
  Gevoels Dimensie 
   
  Mentale Dimensie 
 

Invuloefening voor Instant Zelfkennis  
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