WHAT’S

NE XT

what about...WHAT’s next

??

TALENT
ONTWIKKELEN

PROGRAMMA

KEUZEVRIJHEID I.P.V.
KEUZESTRESS

Voorbereiding en motivatie

MENTORLES 1
LES 1

MOTIVATIE
VERVOLGOPLEIDING

Wie ben ik?

OUDERBETROKKENHEID

Wat kan ik?

Talenten en interesses

LES 2
Vaardigheden

Wat heb ik
nodig om een
goede keuze
maken?

???

Wie ben
ik en
wat wil ik?

LES 3
Wat denk ik?
Mbo-meet up en denken over werk

LES 4

WHAT’S NEXT
...is een uniek jongerenprogramma voor loopbaanoriëntatie en geschikt voor vmbo leerjaar 3 en 4.
...begeleidt de vmbo-jongere bij een soepelere
overgang van het vmbo naar het mbo.

Wat wil ik?
Vooroordelen, studiekeuze en reflectie

MENTORLES 2
Terugblik en toekomstdromen

...is flexibel inzetbaar, persoonlijk en praktisch.
...is ontwikkeld door Stichting Move en SOVEE en

KOSTEN

wordt financieel ondersteund door o.a. Fonds 21

U kunt meedoen met uw school vanaf

en de Goldschmeding Foundation.

€1.200. Hiermee kunnen 40 leerlingen
gebruikmaken van het What’s Next-

BEGELEIDING door jonge vrijwilligers die studeren of

programma inclusief werkmateriaal.

net werken. De coaches zijn gedreven jonge mensen

Voor elke volgende leerling betaalt u €20,-.

die zich goed kunnen inleven in de belevingswereld
van de jongeren. Zij krijgen intervisie en training van
SOVEE en Stichting Move.

40 leerlingen

€ 1.200

50 leerlingen

€ 1.200 + € 200 =

€ 1.400

In de projecten van

Vanuit relatie en

100 leerlingen

€ 1.200 + € 1.200 = € 2.400

MOVE ontdekken leer-

deskundigheid motiveert

200 leerlingen

€ 1.200 + € 3.200 = € 4.400

lingen hun talenten en

SOVEE jongeren om

welke waardevolle positie

zich optimaal te

zij in de samenleving

ontwikkelen in een

kunnen innemen.

passende leeromgeving.

CONTACT
Wilt u ook uw vmbo-leerlingen op weg
helpen naar een passende studiekeuze
en een mooie loopbaan? We vertellen
u graag meer over What’s Next!
U kunt contact opnemen met
Margit Melse, m.melse@sovee.nl,
06 33186786

