Over persoonlijke groei,
ontwikkeling en
zelfkennis

Het RBL en KiCK

Wat heb je aan KiCK?

Begeleiding van voortijdig schoolverlaters is een speerpunt van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)
Zeeuws- Vlaanderen. RBL consulenten helpen jongeren
van 18 tot 23 jaar, zonder startkwalificatie, om weer terug te kunnen gaan naar school of het hoogst haalbare
te realiseren.

Aan het eind van KICK weet je wat je wilt, wat je
kunt, wie je bent en wat je eerste stap wordt richting je toekomst. KICK helpt je ook wanneer school
voor jou op dit moment niet haalbaar is, maar je
wel stappen wilt ondernemen om echt in beweging
te komen.

Om dit nog beter te bereiken bieden we, in samenwerking met het jongerenloket, het project KICK aan. KICK
biedt hulp aan jongeren die willen werken aan hun toekomst en open staan voor begeleiding. KICK is voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar.

Wat doe je bij KiCK?

Het is een programma van vier weken, waarin jongeren
aan de slag gaan met workshops om erachter te komen wie ze zijn, wat ze willen, wat ze kunnen en wat
de eerste stap richting de toekomst kan zijn. KICK vindt
plaats in Terneuzen maar is bedoeld voor jongeren uit
heel Zeeuws- Vlaanderen.

Wat is KiCK?
• Vier weken lang, twee dagen per week
onderzoeken we samen wat jouw kwaliteiten
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 begeleid.
• Het programma bevat o.a. een uitgebreid
beroepskeuze onderzoek en een uitgebreid sport		
programma.

Tijdens een deel van het programma ben je individueel aan de slag onder begeleiding van een coach.
Door het doen van o.a. een uitgebreid beroepskeuze
onderzoek, het kwaliteitenspel en verschillende opdrachten ontdek je jouw kwaliteiten.
In het gezamenlijk deel volg je workshops met thema’s die je helpen bij het maken van je plan, zoals
informatie over opleidingen en toelating, kennis van
de arbeidsmarkt, je financiële situatie op orde enz.

Voor wie is KiCK?
•
•
•
•

Ben jij tussen de 18 en 27 jaar?
Wil je investeren in jouw toekomst?
Heb je geen diploma MBO niveau 2, HAVO of
VWO?
Sta jij open voor coaching?

KiCK start in oktober 2019. Aanmelden kan via:

kick@terneuzen.nl

