Online workshops voorbereiding studiekeuze
Wil jij graag meer weten over de manier waarop je een studiekeuze kan maken?
Wil je weten wat belangrijke factoren zijn om een juiste studiekeuze te maken?
Wil jij op een interactieve manier meer informatie krijgen over loopbaankeuzes?
Vind je het ook lastig om loopbaankeuzes te maken in coronatijd?
Dan ben je hier aan het juiste adres!!
Op woensdagavond 26 mei verzorgen het Dr. Knippenbergcollege, Carolus Borromeus College en Jan van
Brabant College in samenwerking met verschillende mbo-, hbo-instellingen en universiteiten een unieke en
leerzame avond met verschillende online workshops.
Deze workshops geven jou en je ouder(s), verzorger(s) informatie en tips bij het maken van loopbaankeuzes.
Je kunt tijdens deze avond maximaal 2 workshops volgen en de avond start om 19.00 uur. De workshops die
worden aangeboden zijn:
Wie ben ik?

Voordat een studiekeuze gemaakt wordt, is het belangrijk dat een
leerling weet wie hij of zij zelf is.
We gaan in deze workshop dieper in op jezelf leren kennen en wat dit
betekend voor je studiekeuze.

Ouderbetrokkenheid

Hermien Miltenburg is oudervoorlichter bij Wageningen University en
zal vanuit haar expertise meer vertellen over het belang van
ouderbetrokkenheid bij het loopbaanproces van leerlingen.

Waar vind ik informatie over mbo-

Welke betrouwbare internetwebsites kun je gebruiken om informatie te

opleidingen en beroepen en hoe

vinden? En hoe gebruik je al deze informatie over studies, beroepen,

maak ik een studiekeuzeplan?

toekomstmogelijkheden, toelatingseisen, taken, schoolvakken, stages,
etc.
Ook krijg je tips bij het maken van een studiekeuzeplan. Dit plan helpt je
om concreet steeds een volgende stap te zetten ter voorbereiding op je
studiekeuze.

Waar vind ik informatie over hbo/

Tijdens deze workshop worden deelnemers op gang geholpen in hbo

wo-opleidingen en hoe maak ik

en wo ‘studiekeuzeland’.

een studiekeuzeplan?

Een goede start van het studiekeuzeproces!

Netwerken

Om een keuze te maken voor een studie- en beroepsrichting, is het
belangrijk om een goed beeld te krijgen van wat een beroep in de
praktijk inhoudt. Je netwerk kan hierbij heel behulpzaam zijn! Hoe kun
je dit inzetten en wie zitten er eigenlijk allemaal in je netwerk?

Succesvol studeren mbo

Ingrid van Erp, loopbaancoach ROC Ter AA, zal samen met haar
studenten toelichten wat je kunt verwachten en wat nodig is om
succesvol te studeren aan het mbo. Daarnaast zal zij dieper ingaan op
het verschil tussen het Voortgezet Onderwijs en het MBO.

Succesvol studeren hbo

Twee studenten van Avans Hogeschool geven een workshop waarbij
de focus ligt op studiekeuze en het succesvol studeren aan het hbo.

Succesvol studeren wo

Marjan van Ganzenwinkel, studievoorlichter TU/e. Zij zal samen met
studenten, informatie geven over succesvol studeren aan de
universiteit.

Save the date: 26 mei!
Meer informatie over deelnemen aan deze avond, volgt binnenkort.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw K. Martens, loopbaancoach Carolus Borromeus College
Mevrouw E. Hermans, loopbaancoach Carolus Borromeus College
Mevrouw M. Hendrickx, loopbaancoach Dr. Knippenbergcollege
Meneer F. van Eck, loopbaancoach Dr. Knippenbergcollege
Meneer M. Louwers, decaan Jan van Brabant

