BE PREPARED 2022
7 tot en met 10 februari 2022

BE PREPARED: OM DE STAP NAAR STUDEREN
MAKKELIJKER TE MAKEN
DE JUISTE STUDIEKEUZE IS BELANGRIJK VOOR JOUW LATERE
STUDIESUCCES. MELD JE DUS NU AAN VOOR HET PROGRAMMA

BE PREPARED!

Zit jij in 5 vwo en ga je straks studeren? Als jouw ouders niet hebben
gestudeerd aan een Nederlandse universiteit of helemaal niet hebben
gestudeerd, dan mis je misschien informatie en steun van ouders,
broers en zussen om de juiste studiekeuze te maken. Misschien vind je het
ook lastig om je een beeld te vormen van hoe je effectief kan studeren.
Dan is het programma Be Prepared van het VU Pre-University College echt
iets voor jou!
Be Prepared is een programma dat jou helpt bij een studiekeuze die past bij jouw
interesses en kwaliteiten, dat jou de vaardigheden leert om succesvol te
studeren en dat je wegwijs maakt in de wereld van de universiteit. Want wie jij bent,
wat jij wilt en wat jij kunt is het belangrijkste om mee te nemen in je studieloopbaan.
Be Prepared vindt plaats van maandag 7 tot en met donderdag 10 februari 2022, en is
verspreid over vier dagdelen, waarbij online sessies afgewisseld worden met
bijeenkomsten op de VU-campus. In deze vier dagdelen leer je:
• wat jouw talenten zijn;
• wat jouw sterktes en zwaktes zijn;
• welke valkuilen je tegen kan komen;
• hoe je alle geleerde informatie betrekt in je eigen studiekeuze traject.
Na afloop van deze training heb je niet alleen inzicht gekregen in jouw kwaliteiten,
maar heb je ook de vaardigheden in handen om jouw studie zonder vertraging
succesvol af te ronden.
Aanmelden voor Be Prepared 2022 kan via deze link.
Ga voor meer informatie naar vu.nl/preuniversitycollege of stuur een mailtje naar puc@vu.nl.
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