
MICHELLE GERLACH
Niet weten welke vervolgopleiding je wilt gaan doen? Geen paniek, je bent lang niet 
de enige! Mijn naam is Michelle Gerlach en ik begeleid al meer dan 5 jaar jongeren bij 
het maken van keuzes voor hun toekomst. Inmiddels weet ik wat je nodig hebt om een 
passende studiekeuze te maken en daar vertel ik je graag over. Want: kiezen kun je leren!

UITNODIGING
INFORMATIEBIJEENKOMST
EEN VERVOLGOPLEIDING KIEZEN
9 OKTOBER 2019

Het goed kiezen van een vervolgopleiding is belangrijk. En binnenkort staat jouw/jullie zoon of dochter voor deze 
keuze. Dat is best lastig. 

Het Da Vinci College helpt graag hierbij. Wij nodigen jou/jullie en zoon of dochter uit voor een bijeenkomst over het 
kiezen van een vervolgopleiding. Tijdens deze bijeenkomst hoor je meer over het maken van de juiste studiekeuze en 
het verschil tussen vmbo en mbo. Zo doe je samen inspiratie en ideeën op.

MAKEN VAN EEN JUISTE STUDIEKEUZE 
Een studiekeuze maak je door nieuwsgierig te zijn, met mensen te praten en vragen te stellen. Zo ontdek je wat 
je echt interessant vindt en waar je goed in bent. Ouders/verzorgers maken een studiekeuzeproces vaak van 
dichtbij mee en hebben daarbij een belangrijke rol. Michelle Gerlach, expert in studiekeuzes, neemt je mee door 
verschillende fases van keuzes maken. Zij geeft handvatten om hier samen mee aan de slag te gaan.

VAN HET VMBO NAAR HET MBO 
Wat betekent het om een mbo-studie te gaan volgen? 
Wat gaat veranderen? En wat blijft hetzelfde? 
Loopbaanadviseurs en studenten geven je een kijkje in 
de wereld van het Da Vinci College zodat jij/jullie een 
goed idee krijgen wat de toekomstige mbo-student te 
wachten staat.

SEPTEMBER 2019

WAT Informatiebijeenkomst  
 Een vervolgopleiding kiezen 
WANNEER  Woensdag 9 oktober
TIJD 18:45 uur - 20:00 uur 
 (inloop vanaf 18:15 uur)*
WAAR Da Vinci College  
 Leerpark Dordrecht, gebouw Azzurro 
 Romboutslaan 34 
 3312 KP Dordrecht

* Bij veel aanmeldingen wordt een tweede bijeenkomst 
georganiseerd later op dezelfde avond. 

Naast deze bijeenkomst werkt het Da Vinci College samen met de huidige school van jouw/jullie zoon of dochter aan een 
gemeenschappelijk studiekeuzeprogramma. Zo wordt jouw/jullie zoon of dochter verder geholpen bij het maken van een juiste studiekeuze.

MELD JE AAN
VOOR 1 OKTOBER

WWW.DAVINCI.NL/DORDRECHT

http://www.davinci.nl/dordrecht
https://www.davinci.nl
http://www.sprekersinstituutonderwijs.nl/sprekers/michelle-gerlach
https://www.davinci.nl/ouderbijeenkomstdordrecht2018
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