
Wie is Qeuze77 
Qeuze77 is een nieuwe onderneming die sinds november 2020 is 
gevestigd in Venlo. Jolande Loos is de eigenaresse en oprichtster 
van Qeuze77. 

Jolande’s passie is het begeleiden van jongeren. Zij heeft 20+ jaar 
voorgezet onderwijservaring in verschillende functies, zoals 
docente, waarnemend Teamleider, vertrouwenspersoon voor 
leerlingen, decaan en VSV (Vroegtijdig School Verlaten) makelaar. 

 

In 2016 is zij met haar gezin naar Dubai verhuisd voor een periode 
van 3,5 jaar. Dit was een grote stap met heel veel keuzes en 
veranderingen. Deze ervaringen neemt ze mee om samen met jongeren 
een stukje mee te lopen in hun loopbaan. 

Hoe werkt Qeuze77 
Qeuze77 geeft een frisse blik van buitenaf  bij het maken van een 
keuze voor een studie/loopbaan. Wij kijken naar de talenten en 
persoonlijksheid kenmerken. Deze worden door gecertificeerde 
testen gekoppeld aan beroepssectoren, studierichtingen met het 
bijpassende niveau. 

Jolande ziet Qeuze77 in de huidige tijd als een goede aanvulling op 
dat wat jongeren over hun loopbaan al meekrijgen in het onderwijs. 
Op basis van gesprekken en een uitgebreide rapportage krijgen 
jongeren een realistisch zelfbeeld en een passend studieoverzicht. 

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we o.a. jouw 
hulpvraag, welk traject het beste bij jou aansluit en wat je van 
Qeuze77 kan verwachten. Qeuze77 is flexibel qua tijden, mocht je 
over geen mogelijkheid hebben, kunnen we ook later op de dag iets 
plannen. Een contact moment is gebaseerd op 60 minuten. 

 
Het doet je als ouder ontzettend 
veel plezier als je merkt dat je 
kind goed met zijn of  haar 
toekomst bezig is. Maar wat als 
je kind niet weet welk studiepad 
hij of  zij moet bewandelen? 
Studiekeuzebegeleiding kan je 
hierbij helpen. Een goede 
studiekeuze is de basis voor 
studiesucess. 

Studiekeuze Stress? 
Hoe Maak Je De Juiste Keuze?



Begeleiden op afstand 
Vanuit Nederland kunnen jongeren ook op afstand begeleid worden met 
het maken van een bewuste studiekeuze. De testen kunnen electronisch 
worden gedeeld en begeleiding aangaande studiekeuze of  samenstelling 
van het juiste vakkenpakket is door middel van video communicatie goed 
mogelijk. Tevens is Jolande regelmatig in Dubai, wat een directe 
begeleiding mogelijk kan maken. 

Nederlands onderwijsstelsel 
Studeren in Nederland? Het lijkt allemaal transparant, echter in de loop 
van de jaren is er veel veranderd in onderwijsland. De overstap van een 
internationale vooropleiding naar een studie in Nederland heeft wellicht 
meer support nodig dan in eerste instantie verwacht. Er zijn veel nieuwe 
keuzes en opleidingen op allerlei niveaus. Ook zijn er vragen zoals “wat 
zijn de aanmeld criteria, welke vakken heb ik nodig”, maar ook “hoe 
meld ik mij aan en waar”. Of  het nu MBO, HBO of  Universiteit wordt, 
Qeuze77 helpt bij het maken van een passende studiekeuze in een 
passende stad en omgeving. 

Mocht je interesse hebben en kom je er zelf  niet uit welke keuze je nu 
eigenlijk wilt of  kunt maken, bel of  mail gerust, je bent van harte 
welkom!

________________________ 
Jolande Loos 
Mobiel: 0031 6 15231291 
E-mail: info@qeuze77.nl 

Social media 
- Facebook: Qeuze77 
- Instagram: Qeuze77 

Kaldenkerkerweg 56 
5915 AD 
Venlo

Op de website, www.qeuze77.nl, 
staan diverse ervaringen van 
jongeren. 

Ervaringen  
Ondanks haar relatief  jonge 
bestaan, heeft Qeuze77 al ruim 
100 kandidaten met verschillende 
niveaus en hulpvragen begeleid 

Dit zijn naast examenkandidaten 
in het VMBO, HAVO en VWO, 
ook jongeren die hulp zoeken bij 
het maken van hun profielkeuze 
en/of  vakkenpakket. 

Daarnaast is begeleiding bij 
heroriëntering van studie en/of  
beroep(sector) een regelmatig 
terugkerende behoefte. Hier gaat 
het om jongeren die gestart zijn 
met een opleiding en gedurende 
het studiejaar er achter komen dat 
deze opleiding niet aan hun 
verwachting voldoet. Samen kijken 
wij naar nieuwe mogelijkheden. 

“Studiekeuze: 
begin op tijd 
ermee!”
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