
Learning My Way: op welk kompas vaar jij? 

Tijdens je opleiding wil je je horizon verbreden, maar tegelijkertijd voel je de druk om je studie snel en 

efficiënt te doorlopen om jezelf klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Veel studenten ervaren keuzestress 

of onzekerheid over gemaakte keuzes. Tegelijkertijd wordt het belangrijker dat je keuzes maakt: de 

arbeidsmarkt gaat er vanuit dat je in staat bent om zelf een flexibele loopbaan te ontwikkelen. In 

je opleiding train je wel je kennis maar niet je competenties: wat zijn jouw competenties eigenlijk? 

Welke keuzes maak jij en waarom? Heb je zicht op jouw plek in de wereld, jouw purpose in life & 

profession? Weet je wat je nu al kan doen om later de juiste kant op te gaan? Hoe wordt jouw weg door de 

opleiding een stap op je eigen pad, iets dat je dichter bij een toekomst brengt die jij ook echt wil? 

In de training Learning My Way onderzoek en veranker je, met een groep medestudenten, de dingen die jou 

motiveren en je eigen toekomstbeeld. In twee seminars (met voorbereidend individueel werk) onderzoek en 

formuleer je jouw eigen kernmotief, als kompas voor het maken van praktische keuzes. Je verkent je eigen 

competentieprofiel en krijgt zo inzicht in de gebieden waar je al goed op koers ligt en aspecten die voor jou 

waardevol zijn om verder te ontwikkelen. In een terugkombijeenkomst, later in het jaar, breng je de 

ontwikkeling die je doormaakte in kaart en zet je je koers uit voor het vervolg van je reis als professional-

in-wording.  

De training Learning My Way bestaat uit twee seminars en een slotbijeenkomst. Ze wordt aangeboden door 

de faculteit (opleiding Rechtsgeleerdheid en de opleiding Criminologie), in samenwerking met het Personal 

& Professional Development Centre van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). 

Wil je deelnemen? 

Deelname is gratis. En je kunt uitstappen na elk onderdeel.  

Aanmelden kan via http://tiny.cc/LMW (vanaf 10 oktober). 

Online voorbereidingsopdracht: vanaf 5 november open. 

Seminar data (beiden in de Sterrewacht in C.104) – onder voorbehoud:  

 Maandag 12 november 17:00 – 20:00 uur 
 Maandag 17 december 17:00 – 20:00 uur. 

Meer informatie? 

Lees meer: Learning My Way.pdf  

Heb je naar aanleiding hiervan nog meer vragen? Voor organisatorische vragen kun je terecht bij Christien 
de Kruif: c.de.kruif@law.leidenuniv.nl. Voor inhoudelijke vragen over Learning My Way contact opnemen 

met Marc Cleiren: CLEIREN@FSW.leidenuniv.nl. 
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