Aan de ouders/verzorgers en leerlingen in 4 VMBO,

Brielle, 09-10-2018

Ter informatie:

ONTDEK DE OPLEIDING VAN JE DROMEN!
7 & 8 DECEMBER 2018
AHOY ROTTERDAM
Een belangrijke keuze:
De studiekeuze van uw kind is een belangrijke keuze en vaak de eerste grote beslissing die uw kind op jonge leeftijd
neemt. Het proces richting een studiekeuze is er een waar uw kind hulp bij nodig heeft. Die hulp krijgt uw kind op
school door middel van LOB-activiteiten. Maar u kunt als ouder ook een belangrijke rol spelen in de studiekeuze van
uw kind, breng bijvoorbeeld eens samen een bezoek aan een studiebeurs.
Opleidingen van alle niveau's:
StudieBeurs West biedt een groot overzicht van opleidingen op zowel mbo als hbo niveau.
Naast de vele scholen en opleidingen zijn er ook (leerwerk)bedrijven uit verschillende branches.
Maak eens een rondje over de beurs en praat met studenten en docenten van verschillende scholen en opleidingen,
zij kunnen uit eigen ervaring vertellen hoe de studie in elkaar steekt en een eerlijk antwoord geven op al jullie vragen.
Stimuleer uw kind om na te denken over de vragen die hij/zij kan stellen. Ondersteun ze en geef een duwtje in de rug
waar nodig.
Studiecoaching
Tijdens Studiekeuzebeurs West krijgt uw kind de mogelijkheid om gratis in gesprek te gaan met een professionele
studiekeuzecoach, uiteraard kunt u als ouder ook aanschuiven bij dit gesprek.
Een professionele studiekeuzeadviseur gaat 15 minuten in gesprek met uw kind, waarbij zijn/haar persoonlijke
eigenschappen en kwaliteiten centraal staan. Samen gaan ze op zoek naar een aantal sectoren of opleidingen die bij
uw kind passen. Aanmelden kan op de beurs bij de ‘Aanmeldbalie Coaching’.
Openingstijden:
Locatie:
Bereikbaarheid:

Vrijdag 7 en zaterdag 8 december 2018 geopend van 10:00 tot 16:00 uur
Rotterdam Ahoy, Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam
Je kunt de beurs met eigen vervoer bezoeken of met het openbaar vervoer.

Aanmelden: Een bezoek aan Studie Keuze Beurs West is voor iedereen gratis na registratie via de website. Na
aanmelding via de website ontvang je je toegangsbewijs direct in je mail.
Voor meer informatie en gratis aanmelden kunt u terecht op de website: http://www.studiekeuzebeurswest.nl/
Met vriendelijke groet,
Marjon Amersfoort
Loopbaanbegeleider VMBO LW/BB/KB

en

Romano Molema
Loopbaanbegeleider VMBO Tl/GL

