Meeloopmomenten

Wanneer?
Inschrijven kan vanaf 1 november 2018.
De meeloopmomenten worden aangeboden tussen 1
november en 31 maart.

Kost het iets?
Nee, deelname aan de activiteiten is gratis.

Wie organiseert dit?

Open Dagen

Diverse vmbo-scholen in de regio Nijmegen, ROC Nijmegen
en Helicon Opleidingen MBO Nijmegen hebben Kiezen op
Maat ontwikkeld voor vierdejaars leerlingen van het vmbo,
maar is er ook voor leerlingen van de havo die overwegen
over te stappen naar het mbo

Als aanvulling op, of voorafgaand aan een activiteit, kunt
u samen met uw kind een kijkje komen nemen bij een
mogelijke vervolgopleiding. Dit kan tijdens de Open Dagen
van ROC Nijmegen en Helicon MBO Nijmegen.

Samen kijken
Kijk eens samen met uw zoon of dochter
naar www.kiezenopmaat.nl of op de
websites van ROC Nijmegen en Helicon
MBO Nijmegen. U krijgt dan een idee
van de mogelijkheden die Kiezen
op Maat biedt. Samen kijken
is motiverend. Doen dus.
Veel succes!

ROC Nijmegen
Open Dagen

Info avond

zaterdag 24 november 2018
10.00 - 15.00 uur

maandag 17 juni 2019
18.00 - 20.00 uur

donderdag 28 februari 2019
16.00 - 20.00 uur

Helicon Opleidingen MBO Nijmegen
Open avonden

Info avond

vrijdag 16 november 2018
18.30 - 21.00 uur

dinsdag 28 mei 2019
18.00 - 20.00 uur

donderdag 14 maart 2019
18.30 - 20.30

Open Dag
zondag 27 januari 2019
11.00 - 15.00 uur
www.kiezenopmaat.nl
www.roc-nijmegen.nl
www.helicon.nl
www.kansopwerk.nl
www.mbostad.nl

2018
2019

Uw zoon of dochter
doet dit jaar mee aan
Kiezen op Maat

Meeloopmomenten

Beste ouder/verzorger,

Uw zoon of dochter doet dit jaar mee aan Kiezen op Maat
Kiezen op Maat is een programma gericht op de
loopbaanoriëntatie, beroepskeuze en studiekeuze van
uw zoon of dochter. Kiezen voor een vervolgopleiding
is vaak lastig. Er zijn alleen in Nijmegen en de directe
omgeving al honderden mogelijkheden. Waar te beginnen?
En.... hoe kunt u weten of uw kind volgend jaar toch niet
iets heel anders wil? Is er straks wel werk in de richting
waarvoor uw kind kiest? Hoe zelfstandig hij of zij ook is,
als ouder/verzorger kunt u een belangrijke rol spelen in het
keuzeproces voor een vervolgstudie.

Wat is Kiezen op Maat
Kiezen op Maat is een programma gericht op beroepskeuze,
loopbaanoriëntatie en studiekeuze. De school waar uw zoon
of dochter momenteel les volgt, doet mee aan dit programma.

Doel van Kiezen op Maat
Het doel van Kiezen op Maat is leerlingen beter
voor te bereiden op een vervolgstudie aan het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat is,
en we kunnen het niet vaak genoeg herhalen,
belangrijk. In eerste plaats omdat uw kind
niet gelukkig wordt van een verkeerde
studiekeuze. Daarnaast is het verbeteren
van de voorbereiding op een vervolgstudie
een middel om voortijdig schoolverlaten tegen te
gaan. Op dit moment is een verkeerde studiekeuze de
belangrijkste oorzaak van voortijdig schoolverlaten!
Kiezen op Maat wil eraan bijdragen dat uw kind in ieder
geval een verantwoorde studiekeuze maakt. Tevens helpt

Kiezen op Maat erbij dat leerlingen een realistisch beeld
krijgen van de opleiding waarvoor ze kiezen.

Wat houdt het in?
Uw zoon of dochter kan zich in het laatste jaar van de vmbo
of havo opleiding inschrijven voor een meeloopmoment.
Tijdens een meeloopmoment kan een 4de jaars vmbo
-of havo- leerling een dagdeel deelnemen aan het
studieprogramma van een klas bij een studie naar keuze bij
ROC Nijmegen of bij Helicon Opleidingen MBO Nijmegen.

Hoe gaat het in zijn werk?
U en uw kind kunnen inloggen op de website:
www.kiezenopmaat.nl. Op de site vindt u een overzicht
van de aangeboden activiteiten en opleidingen van
ROC Nijmegen en Helicon MBO Nijmegen. Vervolgens
kan er worden doorgeklikt naar de website van de gekozen
opleiding(en) waarna de leerling zich kan inschrijven voor
een meeloopmoment. U kunt ook direct naar de site van
ROC Nijmegen of Helicon MBO Nijmegen:
roc-nijmegen.nl of helicon.nl
Inschrijven graag in overleg met de decaan en/
of mentor van uw kind. Dit is van belang om te
voorkomen dat een leerling zich inschrijft voor een
tijdstip dat er andere activiteiten zoals toetsen
of examens op school zijn gepland. Als u uw
e-mailadres ook invult ontvangt u een bevestiging
van inschrijving en na afloop een melding van aanof afwezigheid van uw kind. Als u denkt dat uw kind
vanwege een beperking niet zelfstandig kan meelopen,
neemt u dan contact op met de decaan of mentor. Uw
kind kan dan in aanmerking komen voor extra begeleiding
gedurende het meeloopmoment.

