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reactie 
er is veel gepraat over Nobiles en onze events op social 
media. Hieronder een selectie van de leukste inzen-
dingen. 

Tekst andrea de Jong

wiN 
Voor een ambitieuze start van het nieuwe jaar geven we weer mooie 
prijzen weg! Je kunt kansmaken op een van onderstaande prijzen door 
ons te vertellen waarom jij deze prijs moet winnen. Vergeet niet in het 
onderwerp van je e-mail te vermelden voor welke prijs je gaat!

   Taco Zuidema (@AmediuzOcat): Nieuwsgierig naar Nobiles, uit de 
bakken geplukt voor het stuk over oud-student @martijnarets. 
Leuk stuk! DOE je droom!

n     
Martijn Arets is ook nog Sprout ondernemer van het jaar 
geworden! 

   @Persmoment: Studentenblad Nobiles Magazine over helden 
zit goed in elkaar. Aanrader voor diegenen die zich graag laat 
inspireren.

n  Dank je wel! Bekijk alle helden verhalen op nobiles.nl/magazine

 

   Graag wil ik u laten weten dat De Carrièregids die ik op het  
Careerevent heb ontvangen, ontzettend nuttig voor mij is 
geweest. Met behulp van de gids heb ik kunnen concretiseren 
wat ik in de toekomst wil gaan doen. De Carrièregids heeft mij 
in twee uur tijd verder gebracht dan 4 jaar lang ‘studieloopbaan-
begeleiding’ op het hbo. Ik hoop dan ook van harte dat jullie 
doorgaan met het uitbrengen van De Carrièregids! 
Bedankt! Groeten, Wietse 

n  
 Thanks Wietse, deze maand komt de nieuwe Carrièregids uit!  
Bestel ‘m gratis via Nobilescarrieregids.nl 

 

  Reactie op de hersengym uit ons magazinenummer Innovatie: 
Ik heb een vraag over de hersengym uit de oktobereditie van 
Nobiles magazine: Wat is het antwoord van vraag 2 (de reeks 
2-2-8-12-48) en hoe kom je daarop? Wat is de redenering? Ik en 
een paar van mijn collega’s komen er niet uit, en ik word er hele-
maal gek van. Ik kan het niet uitstaan dat ik het niet zie. Daan.

n   
Hoi Daan! Het spijt me dat we je bijna tot waanzin hebben  
gedreven. Heel erg, maar die eerste 2 moet zijn: -2. Met het 
doorvoeren van correcties is er iets misgegaan. Onze fout!

 

  Een van de leukste reacties op de Winactie Warmbats  
(schoenen) kwam van Rick Herbergs: 
Waar ik tegenaan loop in mijn studie lijkt af en toe wel op de hel 
voor dag en dauw mijn bed weer uit door weer en wind zonder 
een enkele duit….. maar die heerlijk uitziende warme laarzen 
die zou ik wel willen ontvangen van jullie goede fee mijn wens is 
dat jullie een heerlijk avondje mogen beleven en zeker nog veel 
succes met Nobiles, maar dat is voor mij een vast gegeven. 

n   
Rick, ouwe Sinterklaas die je d’r bent! De laarzen komen jouw 
kant op.

n   Sporen we bestuurlijk en academisch talent wel op tijd op? Zie 
de column van Ruben Spelier - vanuit Australië - op pagina 5 en 
Nobiles.wordpress.com

3x 

Q-StudeNtS  
miNi-aSSeSSmeNt 
iN rotterdam
Wanneer je met diploma in de hand de collegebanken verlaat, kan dat voelen 
alsof je in het diepe gegooid wordt. Nu moet je kiezen wat je wilt gaan doen en 
ook erg belangrijk: waar. Een beetje hulp daarbij kan geen kwaad! Daarom geeft 
Nobiles 3 mini-assessments weg van Q-Students, dat studenten en young profes-
sionals op weg helpt in hun ontwikkeling. Dit mini-assessment duurt ongeveer 
twee uur en bestaat uit een capaciteitenonderzoek, een STAR-interview en een 
cv-check. De STAR-methode (afkorting voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat) 
wordt vaak gebruikt als selectie-interview en meet je gedrag tijdens een concrete 
situatie in je leven. Wat was jouw taak, wat deed je en hoe liep het af? Een goede 
oefening om bij een sollicitatiegesprek goed beslagen ten ijs te komen. 

4x

toegaNgSkaart t.w.V. €42,50 
Voor SemiNar Jouw weg Naar  
balaNS
4YoungPeople richt zich met seminars en trainingen op jouw ontwikkeling als Young 
professional. Zo is er op zaterdag 17 maart 2012 in Utrecht de seminar Jouw weg 
naar balans, waarvoor wij vier toegangskaarten weggeven. Tijdens dit seminar leer 
je door bewuste keuzes te maken in je werk en je leven een betere balans te vinden. 
Je kunt bijvoorbeeld patronen gaan doorzien die jouw balans nu nog belemmeren, 
zodat je je (weer) geconcentreerd en met nieuwe inzichten op je carrière kunt rich-
ten. Want wat is nu echt belangrijk voor je? Hoe stel je persoonlijke prioriteiten en 
hoe werkt dit in de praktijk? Trainer Liz La Force inspireert met haar persoonlijke 
verhaal, geeft heldere tips en praktijkvoorbeelden. Win jij een van de vier kaarten 
voor dit seminar?


