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www.lereninzeeland.nl

Ben je na de middelbare school gelijk
gaan werken en merk je dat je nu niet
verder komt?
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Wat heb je aan KICK?

Voor wie is KICK?

• Aan het eind van KICK weet je beter wat
je wilt, wat je kunt, wie je bent en wat je
eerste stap wordt richting je toekomst.

• Ben je tussen de 18 en 23 jaar?

• KICK helpt je ook wanneer school voor
jou op dit moment niet haalbaar is, maar
je wel stappen wilt maken om echt in
beweging te komen.

• Sta je niet ingeschreven op school?

• Wil je investeren in je toekomst?

• Heb je geen diploma MBO niveau 2,
HAVO of VWO?

Wil je meer weten over KICK bel of
stuur een WhatsApp-bericht naar één
van de RBL consulenten (zie achterkant
voor de betreffende gegevens).
Wil jij je aanmelden stuur dan een mail
naar rbl@middelburg.nl. Kijk ook op
onze website www.lereninzeeland.nl bij
RBL Walcheren, voor meer informatie
over het programma en de data.

• Sta je open voor begeleiding?

Wat is KICK?
• Vier weken lang, twee dagen per week
onderzoeken we samen wat jouw
mogelijkheden zijn.
• Je volgt een gevarieerd, actief
programma in een groep, zodat je een
plan leert maken richting school of
(leerwerk) baan. Hierbij word je individueel
door ons gecoacht.

Dan is KICK r
o
echt iets vo
jou!

• Het programma bevat o.a. een
uitgebreid beroepskeuzeonderzoek en een
workshop (kick)boksen.

Heb je een verkeerde schoolkeuze
gemaakt en durf je niet opnieuw
te kiezen?

Wil je iets van je toekomst maken
maar weet je niet hoe?

