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Studie- en Beroepskeuzeadvies  
voor Jade Prins 
 

Inleiding 

Het profiel Studie- en Beroepskeuze geeft inzicht in jouw voorkeuren, innerlijke motivatie en 
uiterlijke vormkracht op de deelvlakken Studie, Beroep, Beroepsvoorwaarden en Inkomen. Hoewel je 
misschien zou verwachten dat het Beroep centraal staat en daaruit automatisch voortvloeit welk 
studie daaraan vooraf hoort te gaan en welk inkomen daaruit kan voortvloeien, blijkt hier in de 
praktijk toch heel wat meer over te zeggen.  

Zo beïnvloeden de voorkeuren voor de wijze van studeren en de onderwerpen waar de natuurlijke 
belangstelling naar uit gaat, de innerlijke motivatie en mogelijkheid tot het volgen een specifieke 
beroepsopleiding. Voorkeuren en innerlijke drijfveren t.a.v. het verwerven van inkomen zijn mede 
bepalend zijn voor de planning van beroep en carrière. Mogelijk is er sprake van specifieke talenten 
en kwaliteiten die voor jou juist via je beroep of een anderszins maatschappelijke roeping het best 
tot hun recht komen. Last but not least, is het bij het kiezen van studie en beroep ook zeer van 
toegevoegde waarde inzicht te hebben in de innerlijke motivatie en de gewenste ervaringen m.b.t. 
de werkomstandigheden van het beroep.  Als je in je dagelijkse omgeving een duidelijke voorkeur 
hebt voor mentale uitwisseling en stimulans kom je in een beroep als kleuterjuf of boswachter 
misschien niet genoeg aan je trekken. 

Het Studie- en Beroepskeuzeadvies profiel kan worden ingezet bij jongeren die op de middelbare 
school voor de keuze van hun vakkenpakket staan alsook gedurende het proces van oriëntatie en 
keuze van een vervolgopleiding. 

In het kader van loopbaanplanning en loopbaanontwikkeling kan dit profiel een belangrijke bijdrage 
leveren aan het bepalen of bijsturen van de richting voor de toekomst. 

Studie- en loopbaan adviseurs kunnen dit profiel van hun cliënt gebruiken als een waardevolle bron 
van informatie in hun loopbaan coaching programma. 
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Studie 

Met betrekking tot het onderdeel studie kijken we zowel naar de beschikbare informatie op het vlak 
van geestelijke ontwikkeling en de schooltijd tot en met de middelbare schoolperiode als ook naar de 
informatie t.a.v. een hogere studie en de onderwerpen waarnaar de persoonlijke belangstelling voor 
ontwikkeling van inzicht en visie uitgaan. 

Studie Jade Prins 

Hoewel haar schooltijd alle mogelijkheden in zich heeft tot het beleven van deze tijd als een 
harmonische periode heeft Jade heeft weinig concrete belangstelling voor of verwachtingen van haar 
geestelijke ontwikkeling. Zij zoekt haar mentale stimulans vooral in de uitwisseling met 
gelijkwaardige en vooral met gelijkgestemde contacten van wie zij (onbewust) veel wijsheden oppikt.  
Jade vind geestelijke stimulans in activiteiten van recreatieve aard, in de omgang met kinderen 
evenals in haar romantische betrekkingen. Van nature beschikt Jade over innerlijke wijsheid en het 
vermogen om een eigen gezaghebbende visie op haar leven en de wereld te ontwikkelen.  

Hoewel Jade gedurende haar lagere en middelbare schooltijd weinig belangstelling heeft en zij 
mogelijk kampt met een gebrek aan intellectueel zelfvertrouwen, heeft een hogere opleiding de 
potentie een enorme bijdrage te leveren aan een gevoel van zingeving en persoonlijke groei. Een 
hogere internationaal georiënteerde opleiding kan dit effect versterken. Ook in haar werk zal het 
Jade goed doen als zij haar capaciteiten kan verbeteren door een continue investering in opleiding en 
ontwikkeling.  

Het is goed mogelijk dat Jade zich gaat interesseren voor een bepaalde levensvisie waarin zij zich met 
de nodige wilskracht zal onderwerpen aan de leefregels en beperkingen en zich kan ontwikkelen als 
autoriteit / leermeester in deze levensvisie. 

 

Beroep 

Het beroep kan gezien worden als een manifestatievorm middels welke we onze bestemming vinden 
in de materiële wereld. Het beroep biedt de mogelijkheid ambities te verwezenlijken, prestaties te 
leveren en succes te ervaren. Het beroep biedt tevens ruimte om innerlijke autoriteit en/of uiterlijk 
gezag te ontwikkelen.  
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Uiteraard is dit niet alleen afhankelijk van het beroep waarmee je geld verdient. We kunnen onze 
bestemming ook verwezenlijken in vrijwilligerswerk, in het publiekelijk uitdragen van je creatieve 
zelfexpressie, als zorgouder, etc. 

 

Beroep Jade Prins 

Jade beschikt over een uitstekend kritisch objectief beoordelingsvermogen en beschikt over de 
kwaliteit om invloed uit te oefenen. Een beroep met internationale oriëntatie, waarin zij lange 
buitenlandse reizen kan maken, brengt haar kansen op groei en het ervaren van voldoening. Haar 
beroep en de coördinatie van haar dagelijkse leven brengen nauwe verwevenheid met elkaar. Het 
beroep van Jade staat gelijk aan met wie zij is, hoe zij zich wil identificeren en hoe zij zichzelf tot 
uitdrukking wil brengen in het leven. Jade verwacht van haar beroep dat het haar voorziet in 
materiële welvaart en sociale status. 

Beroepsvoorwaarden 

De beroepsvoorwaarden geven inzicht in de werkomstandigheden die voor specifiek voor jou 
bijdragen aan het plezier in het uitoefenen van je beroep. Als je in je dagelijkse omgeving een 
duidelijke voorkeur hebt voor mentale uitwisseling en stimulans kom je in een beroep als kleuterjuf 
of boswachter misschien niet genoeg aan je trekken. Ook geven de beroepsvoorwaarden inzicht in je 
verwachtingen ten aanzien van collega’s, het al dan niet werken in een team, de mate van verlangde 
zelfstandigheid. Tevens vertellen je beroepsvoorwaarden iets over hoe je je verhoudt tot leiding 
geven / leiding ontvangen. 

 

Beroepsvoorwaarden Jade Prins 

Voor Jade is het belangrijk dat zij in een ongewone / onconventionele omgeving kan werken, 
bijvoorbeeld in het buitenland, in een experimentele - of een meer exclusieve (hoogwaardige) 
omgeving. Routine en monotoon werk is dodelijk voor haar. Zij moet continue kunnen innoveren en 
haar persoonlijke unieke talenten kunnen benutten. Zij zal ervaren dat zij haar werkomgeving 
regelmatig (al dan niet zelf gekozen) zal inwisselen voor een andere waarin zij weer nieuwe 
stimulansen ontmoet. In haar werk werkt zij bij voorkeur met de nieuwste innovatieve technieken. Zij 
werkt het liefst in een lichte zonnige omgeving waarin een ieder als gelijke wordt behandeld. Ook kan 
zij er voor kiezen om als zelfstandige te gaan werken.  
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Jade komt het best tot haar recht in een dienstbaar beroep waarmee zij zich helemaal kan 
identificeren en waarin zij haar waardensysteem onafhankelijk en vrij kan uitleven. Zij heeft ruimte 
en vertrouwen nodig om zichzelf steeds weer opnieuw uit te kunnen vinden.  

 

Inkomen 

Een inkomen verwerven komt voort uit de wijze waarop je je verdiencapaciteit wilt benutten. Je 
verdiencapaciteit hangt direct samen met begrippen als “eigenwaarde” en “zelfwaardering”.  Een 
ieder beschikt over een eigen set aan talenten en voorkeuren waarop je erkent en gewaardeerd wilt 
worden. In onze maatschappij vind waardering plaats door uitwisseling van talenten en kwaliteiten 
voor een salaris. Het is daarom van belang dat de hier specifiek genoemde kwaliteiten en 
dynamieken in het beroep van keuze ingezet kunnen worden opdat de werk- of opdrachtgever 
hiervoor kan betalen en je jezelf hierop kunt erkennen en waarderen.  

Inkomen Jade prins 

Jade heeft de ambitie om de verantwoordelijkheid te dragen voor een goed en stabiel inkomen. Haar 
aangeboren talent voor zaken en diplomatieke betrekkingen zal haar hierbij van steun zijn. Haar werk 
is haar leven en dat wordt gevoed door haar ambitie om goed te verdienen en een goede sociale 
status te verwerven. Haar verdiencapaciteit ligt vooral op het recreatieve vlak, in het werken met (of 
voor) kinderen en in creatieve projecten.  

 

Talent 

Naast alle kwaliteiten, kennis en ervaring en verworven vaardigheden beschikken we over een 
persoonlijk en uniek talent waarmee wij ons onderscheidende meerwaarde aan het grote geheel 
kunnen leveren. Dit is een aangeboren talent dat hoe dan ook naar buiten komt en “geleefd” wil 
worden. Vaak herkennen anderen dit talent wel in jou, maar ben je er jezelf minder van bewust. Ook 
komt het voor dat je jouw unieke talent zelf wel herkent, maar de toegevoegde waarde ervan niet 
tot je hebt laten doordringen. Het is van belang voor zowel je zelf als voor het grote geheel dat de 
potentie van dit talent werkelijk tot wasdom kan komen. Dit leidt tot het ervaren van zingeving. 
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Talent Jade Prins 

Jade beschikt over een krachtig creatiepotentieel om haar verlangens te verwezenlijken. Het is haar 
talent om ongeacht plaats of omstandigheden overal waar zij is een thuis voor zichzelf te maken. Dit 
komt voort uit haar vermogen om een authentieke levensvisie en bijbehorende waardensysteem in 
haar persoonlijke fundament te integreren en dit, waar zij zich ook bevind, toe te passen en voor te 
leven aan anderen. 

Actuele thema’s 

In de beschrijving van het Studie en Beroepskeuze profiel gaan we uit van het moment van jouw 
geboorte. De constellatie van de planeten aan het firmament op het moment van jouw geboorte, 
geeft een astroloog de informatie zoals beschreven staat in het Persoonlijk Profiel en de 
uitbreidingsprofielen. Iedere planeet beweegt zich echter continue met zijn eigen omloopsnelheid 
door zijn eigen omloopbanen. Hierdoor verandert de constellatie van planeten elk moment. De 
huidige constellatie van de planeten verhoudt zich, in steeds wisselende samenstellingen, tot de 
constellatie van de planeten ten tijde van jouw geboorte. Door te onderzoeken op welke wijze de 
huidige stand van de planten (of die van de aankomende periode) zich verhouden tot die van het 
moment van jouw geboorte kunnen we iets zeggen over de bewegingen die op dit moment in jouw 
leven gaande zijn en hun specifieke aandacht vragen. De ene beweging heeft meer diepgaande 
invloed tot gevolg dan de ander. De belangrijkste merkbare bewegingen staan hier genoemd. Door 
de invloeden te (h)erkennen kun je de bewuste keuze maken om er in mee te bewegen en de kans 
die ze bieden op ontwikkeling en bewustwording in je voordeel te benutten. Negeren lukt vaak toch 
niet en je er tegen verzetten kost veel energie.  

Voor een Studie- en beroepskeuze profiel geldt dat er niet continue invloeden actief zijn die direct de 
aandacht op dit levensgebied opeisen. Er kunnen ook (langdurige) perioden zijn waarin kwesties in 
andere levensgebieden (b.v. relatie of gezondheid) aangeraakt worden. 

Actuele thema’s Jade Prins 

Eind 2018 start een langdurige periode (tot einde 2024) van vernieuwende inzichten en mogelijke 
plotselinge veranderingen en/of vernieuwingen met betrekking tot haar levensvisie alsook in haar 
studie als voorbereiding op haar beroepsmatige carrière. Mogelijk is er ook sprake van een of meer 
onverwachte reizen naar het buitenland. 
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Toelichting Via Verita 

Op het moment van opmaken van dit profiel is Jade 17 jaar. Ze heeft haar HAVO diploma gehaald 
met een technisch profiel. Het is op dit moment haar ambitie piloot of architect te worden. Beide 
opties passen prima in het profiel van Jade. Waarbij de keuze voor architect meer recht lijkt te 
kunnen doen aan haar permanente behoefte aan educatie en innovatie. Ook haar verlangen naar 
een goed inkomen en haar gerichtheid op een goede en duidelijke sociale status kan middels beide 
beroepen verwezenlijkt worden. Waarbij aangetekend kan worden dat het beroep van piloot bezig is 
flink te devalueren. Zowel qua inhoud en verantwoordelijkheid als betaling en daarmee ook de 
sociale status. 

Verder blijkt uit dit studie- en beroepskeuzeadvies profiel voor Jade Prins dat zij hoogstwaarschijnlijk 
in een latere fase van haar leven zich gaat ontwikkelen tot meesterschap in een bepaalde visie op het 
leven. Een geïntegreerde visie op haar leven en werk waarmee zij een innovatieve invloed kan 
uitoefenen in de wereld. Mogelijk laat zij haar studie / beroep dat ze nu kiest daarvoor uiteindelijk los 
en gaat ze helemaal iets anders doen. Tegelijkertijd is het niet ondenkbaar dat zij middels haar 
beroep als architect uitdrukking kan geven aan deze vernieuwende levensvisie en via dit vakgebied 
haar invloed kan laten gelden.  

1 jaar later 

Jade heeft inmiddels gekozen voor de studie Bouwkunde (Architectuur). Het 1e jaar is prima verlopen 
en tot nu toe is zij tevreden met deze richting. Haar ambities voor het beroep van piloot zijn 
inmiddels op de achtergrond geraakt.  

Het advies 

Jade had zelf al een duidelijk beeld (Piloot of Architect). Wanneer dit niet het geval was, zou uit dit 
profiel verschillende beroepsrichtingen gedestilleerd kunnen worden. Jade is een opvallend 
innovatief en op continue vernieuwing en ontwikkeling gerichte persoonlijkheid met een 
grensoverschrijdende oriëntatie. Dit grensoverschrijdende kan letterlijk genomen worden 
(internationaal of astronomisch), maar ook in overdrachtelijke zin door buiten de gevestigde kaders 
te denken als het gaat om belevingen ter ontspanning, lering- en vermaak middels nieuwe 
technieken.  

Uit haar levensmissie profiel blijkt dat het de roeping van Jade is haar dromen en idealen te 
verwezenlijken en zich te verbinden met gelijkgestemden voor wederzijdse steun op zowel 
emotioneel als financieel niveau.  
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Een roeping is niet persé het doel van het beroep, maar het is wel fijn dat je beroep op de één of 
andere manier kan bijdragen aan het gehoor geven aan je roeping.  

Uit de roeping van Jade blijkt dat het mooi zou zijn als zij in haar werk iets zou kunnen betekenen 
voor het samenbrengen en verbinden van gelijkgestemden, ook in creatief- organisatorische - 
praktische zin. Een vakgebied als sterrenkundige is dan misschien niet meteen geschikt daarvoor en 
ook het vak van piloot lijkt dan ineens minder vanzelfsprekend.   

Natuurlijk zijn er wel meer beroepen dan architect mogelijk voor Jade. Ook zou zij een innovatieve 
onderneemster kunnen zijn en het mogelijk maken mensen klimaat neutraal te laten reizen of ze een 
vakantiebeleving (via techniek) aan te bieden waarvoor ze hun huis helemaal niet meer hoeven te 
verlaten. Ze zou ook prima een onderwijzeres kunnen zijn op een school met een eigen unieke 
leermethode voor buitenlandse kinderen. Of juist voor kinderen die verspreid in het buitenland 
wonen, met behulp van nieuwe technieken, een virtueel klaslokaal organiseren en daarbij passende 
lesmethode aanbieden. Ze zou de unieke lesmethode kunnen ontwikkelen, zowel qua methodiek als 
ook qua inhoud en onderwerpen. Ze zou als consultant bij een bedrijf die deze methode ontwikkelt 
kunnen adviseren en implementeren. Ze zou kunnen werken op de helpdesk van een dergelijk bedrijf 
waarbij ze de vrijheid heeft om creatieve oplossingen te verzinnen voor problemen. Etc. etc. etc.  

Door deze informatie te gebruiken als checklist en daarbij haar kwaliteiten en dynamiek uit haar 
persoonlijkheidsprofiel mee te nemen en door haar diepere drijfveren in het leven uit haar 
levensmissie profiel er naast te leggen kan tot een weloverwogen studie – en beroepskeuze gekomen 
worden, die ook past bij het opleidingsniveau dat zij aan kan. 

 

 

 


