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Studieloopbaan 

begeleiding 
 
 
 
 
 

Studeren is een vak apart…. 
Veel studenten blijken meer problemen te hebben met de manier van studeren en plannen 
van hun studie, dan met de inhoud. De praktijk op HBO’s en universiteiten leert dat 
frustraties als gevolg van ineffectief studeren grote gevolgen hebben voor de studie zelf. 
Ook als je een studie als hobby volgt, kun je veel profijt hebben van studieloopbaan 
begeleiding ( afgekort SLB): je wordt zowel technisch als inhoudelijk als persoonlijk begeleid 
in je studie. In de online cursus ‘Effectief studeren’, een verplicht onderdeel in SLB, maak je 
in de eerste les al kennis met heel herkenbare veel voorkomende problemen die niet met de 
inhoud van de studie te maken hebben, maar met de manier waarop je het organiseert. 
 
Wat houdt Studieloopbaan begeleiding in? 
Het doel is een situatie te bereiken waarin de student in staat is om sturing te geven aan zijn 
eigen leerproces en in staat is om door reflectie en het actief monitoren van zijn studie zijn 
competenties te ontwikkelen. Of anders gezegd: dat je in staat bent zowel effectief te 
studeren als goed zicht te hebben op je valkuilen en problemen, zodat je die kunt 
aanpakken. Daarvoor krijgt je een aantal instrumenten aangereikt, en je gaat zowel 
zelfstandig als onder supervisie van de docent aan de slag.  
 
Aanpak en instrumenten. 
In de module SLB in de digitale leeromgeving kun je ook uitgebreide uitleg vinden over wat 
we allemaal doen en welke instrumenten we gebruiken: 

- Je komt twee keer per jaar samen met je medestudenten en de docent, waarvan één 
aan het begin van het studiejaar, de tweede leer ongeveer halverwege de studie. 

- De studenten maken elke 4 maanden een Persoonlijk Ontwikkel Plan, afgekort POP, 
waarin studieresultaten en problemen worden bijgehouden. Hoe dat er uit ziet staat 
in de PDF ‘Format POP’. Het doel van een POP is om voor jezelf een systeem te 
hebben waarin je zowel goed je studie leert plannen als goed met je tijd leert 
omgaan, de resultaten van je studie bijhoudt, en zicht hebt op jouw specifieke 
struikelblokken en aandachtspunten, waardoor je begrijpt wat voor jou je optimale 
stijl van leren is. Elke paar maanden stel je jezelf ook een leerdoel op basis van een 



struikelblok dat zich heeft voorgedaan, waar je in de volgende POP dan op 
reflecteert: hoe sta je er dan voor, wat heb je ermee gedaan, etc. Je POP lever je bij 
de docent in, die feedback geeft en waar dat nodig is hulp biedt. 

- Je begint SLB met de module Effectief Studeren, die doornemen aan het begin van je 
studie is een eerste stap om goed te leren studeren. Wanneer je eigen 
struikelblokken herkent, kun je die als leerdoelen in je POP zetten. 

- Studenten van de Academie werken ook aan hun portfolio; voor studenten die 
meerdere losse modules doen is het bijhouden van een portfolio niet verplicht, maar 
we adviseren het wel omdat het ook een instrument is om greep te hebben op je 
studie. Hoe een HBO-portfolio er uit ziet kun je lezen in de PDF ‘Format inhoud 
Portfolio’.  

- Persoonlijke studiebegeleiding: SLB houdt ook in dat wanneer je in de knoop raakt 
met je studie, op welke manier of om welke reden dan ook, of vragen hebt over het 
studeren, je altijd een SLB-gesprek kunt aanvragen.  

 
 
Nadere informatie: 

- Voor studenten van de Academie is SLB een integraal onderdeel van hun studie. 
- Voor studenten losse modules is het mogelijk dezelfde begeleiding te krijgen, wat 

aan te raden is wanneer je een aantal grote modules wilt volgen zoals 102, 104, 201 
e.d., of wanneer je de studie opbouwt door losse modules in eigen tempo te doen. 

- Kosten voor niet-Academie-studenten zijn slechts € 150,00 per studiejaar. Daarin is 
inbegrepen: 

o 3 x feedback op de POP, met eventueel een begeleidend gesprek er over 
o 3 x persoonlijke studiebegeleiding bij problemen of vragen, op aanvraag van 

de student.  
Je kunt je hiervoor opgeven bij het secretariaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat:  
Amsterdamseweg 156 1182 HK Amstelveen, tel 020-6436979 
www.achernar.nl     info@achernar.nl     www.astrologiecollege.nl    opleiding@astrologiecollege.nl  
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