14+
EEN INTERACTIEVE WORKSHOP
OVER PROFIEL- EN STUDIEKEUZE

Het kiezen van een profiel of vervolgopleiding valt nog niet mee. Er zijn ook zo
veel keuzes! En iedereen geeft advies en vindt er wat van: je ouders, docenten,
vrienden… Maar wat wil je eigenlijk zelf? Wat moet je doen als je helemaal niet
kan kiezen? En wat als je later tóch weer van gedachten verandert?
Wat wil ik? heeft de vorm van een interactieve workshop. Acteurs spelen een
aantal scènes waarin een leerling worstelt met het maken van een keuze voor een
vervolg-opleiding. Hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij wil en wordt ook nog
eens van alle kanten bestookt met advies. Uiteindelijk kan hij helemaal niet meer
kiezen. Wat nu? De spelleider nodigt de leerlingen vervolgens uit om te reageren.
Wat zou hij kunnen doen? En is het eigenlijk erg als je niet kan kiezen of later toch
weer van gedachten verandert? Samen met de acteurs proberen de leerlingen hun
suggesties uit.
Wat wil ik? vormt een speelse schakel in het keuzeproces van leerlingen voor een
profiel of vervolgopleiding. De workshop sluit aan bij projecten als Check The
Bizz en de VMBO- en HAVO-carrousel. De workshop maakt leerlingen bewust van
hoe je een keuze kan maken en laat leerlingen ook zien dat geen enkele keuze
definitief hoeft te zijn.
Wat wil ik? is geschikt voor leerlingen van 14-18 jaar. De workshop wordt telkens
afgestemd op de leeftijd en het niveau van de leerlingen.

14-18 jaar
1 klas per keer
1 lesuur
klaslokaal
€ 400 voor 1 of 2 workshops;
€ 500 voor 3 workshops (op dezelfde dag en locatie)
Bij meer dan 3 workshops op één dag komen we met twee
ploegen en gelden bovenstaande prijzen per ploeg.
Prijzen zijn inclusief reiskosten, exclusief btw.
Betaling via de CJP-cultuurkaart is mogelijk.
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