
TMA Studie- en beroepskeuze 

Welke studie of beroep past bij mij? 

Regelmatig is dit een lastig dilemma 

waarbij je in een korte tijd een belangrijke 

beslissing moet maken.  

 

Meer inzicht in jouw drijfveren en talenten 

helpt jou om een goede keuze te maken. 

Een keuze die voor jou herkenbaar is en 

dus ook echt goed voelt. Vol vertrouwen 

zet je de volgende stap in je studie- of 

beroepskeuze.   

 

 

 

Wat is het? 

TMA is de afkorting van Talenten en 

Motivatie Analyse. Een methode waarmee 

al jouw talenten in beeld worden 

gebracht. Wat drijft jou en waar loop je 

nou écht warm voor? Wat doe je het 

liefste en wat kun je ook goed? Twijfel je 

en vindt je het lastig om hier een 

antwoord op te geven? Dan gaat de TMA  

jou daar zeker bij helpen! 

Hoe werkt het? 

De TMA analyse start met het invullen van 

een online vragenlijst. De vragenlijst kan 

thuis worden ingevuld. Dit neemt 

ongeveer een uur in beslag.  

 

 

Uitgebreide rapportage 

De resultaten worden weergegeven in een 

uitgebreide rapportage met daarin jouw 

persoonlijke Talenten-DNA, een overzicht 

van kwaliteiten en valkuilen, jouw leer- en 

ontwikkelstijl en inzicht in de 

ontwikkelbaarheid van 53 competenties.  

Ook maakt een beroepsinteresse test 

onderdeel uit van de TMA.  

 

Wat kan ik ermee? 

In drie gesprekken bespreken we de 

resultaten. Kun je jezelf erin herkennen? 

Samen onderzoeken we wat dit betekent 

voor de volgende stap die je mag gaan 

zetten en hoe je dat het beste kunt 

aanpakken. Jouw toekomst staat centraal!   

Kosten 

De kosten van een Talent en Motivatie 

Analyse, inclusief drie gesprekken van elk 

1,5 uur bedragen € 495,- (vrij van BTW). 

 

Wil je meer weten? 

Of wil je een voorbeeldrapportage inzien? 

Neem gerust contact met me op, ik 

informeer je graag over de mogelijkheden.  

 

Nieuwetijdscoach Marco Rongen 

T. 06 – 8201 1103 

E. info@denieuwetijdscoach.nu 

w. www.denieuwetijdscoach.nu 
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