
RBL consulenten KICK:
Maaike Boeij
06-23285335

Ellen van Gerwen 
06-23285425

Amy Haerkens
06-12769094

Astrid Slootmans 
06-51214755

Wendy Wolters
06-23164800

Locatie KICK:  
Beukenstraat 8
4462 TT Goes 

RBL en KICK
Begeleiding van voortijdig schoolverlaters is een speerpunt 
van  het Regionaal Bureau  Leerplicht (RBL) Oosterschelderegio. 
RBL consulenten helpen jongeren van 18 tot 23 jaar, zonder  
startkwalificatie, weer terug te gaan naar school of het  
hoogst haalbare te realiseren.

Om dit nog beter te bereiken bieden we het project KICK aan.

KICK biedt hulp aan jongeren die willen werken aan hun toe-

komst en open staan voor coaching.

Het is een programma van vier weken, waarin jongeren aan de

slag gaan met workshops om erachter te komen wat ze willen,

wat ze kunnen, wie ze zijn en wat de eerste stap richting de

toekomst kan zijn. De locatie is in Goes maar KICK is bedoeld

voor jongeren uit de hele Oosterschelderegio.

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. Hier-

bij word je individueel door ons gecoacht.

Wat doe je bij KICK?
• 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 beroepskeuzeonderzoek, het kwaliteitenspel 

inspiratiespel ontdek je jouw kwaliteiten.

• In het gezamenlijk deel volg je workshops met thema’s die je 

helpen bij het maken van je plan, zoals (kick)boksen, informatie 

over opleidingen en toelating, kennis van de arbeidsmarkt, je 

financiële situatie op orde enz.

Wat heb je aan KICK?
• 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.

Voor wie is KICK?
• Ben je tussen de 18 en 23 jaar?

• Wil je investeren in jouw eigen toekomst?

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

• Sta je open voor coaching?

Dan Is KICK eCHt 
Iets VOOr jOu! 

Wanneer is KICK?
Het eerstvolgende programma start in principe op maandag 5 

maart en eindigt op woensdag 28 maart 2018. Het programma 

wordt gegeven op maandag en woensdag en je volgt alle dagen.

Je wordt dus vier weken lang, 2x per week, op maandag en op 

woensdag verwacht.

Je bent vanaf 9.30u welkom voor thee of koffie. Maar we starten 

om 10.00u en eindigen om 15.00u. Voor thee, koffie en een lunch 

wordt gezorgd!

aanmelden voor KICK?
• Wil jij je aanmelden stuur dan een mail naar rbl@goes.nl. 

Geef duidelijk aan dat het om aanmelding voor KICK gaat en 

vermeld je naam, geboortedatum, woonplaats en telefoon-

nummer.

• Heb je interesse? Of twijfel je nog? Bel of stuur een WhatsApp-

bericht naar één van de RBL consulenten, zodat we jouw moge-

lijkheden kunnen bekijken.

• Na aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek 

om zeker te weten of je in aanmerking komt voor deelname 

aan het programma. Ook tijdens het intakegesprek is er vol-

doende ruimte voor het stellen van je vragen.


