
  Uitnodiging 

Help, mijn kind moet kiezenHelp, mijn kind moet kiezenHelp, mijn kind moet kiezenHelp, mijn kind moet kiezen!!!! 
een workshop voor ouders 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert op dinsdag 26 maart om 19.30 uur een 

workshop voor ouders met als onderwerp ‘Help, mijn kind moet kiezen! 
 

Of het nu gaat om het kiezen van een mobieltje, het plannen van een vakantie of het zoeken 

naar een geschikte opleiding of (droom)baan: de meeste jongeren kunnen door het oerwoud 

aan mogelijkheden hun keuze niet maken. En als we dan inzoomen op een studie- of 

opleidingskeuze is dit voor veel kinderen al helemaal onbegonnen werk. 
 

Help, mijn kind moet kiezen! 

Iedere ouder wordt er ooit mee geconfronteerd: De studiekeuze van je kind! 

Er zijn kinderen die hun hele leven al weten wat ze willen worden. Helaas heeft niet iedereen 

dit geluk, eigenlijk zijn er maar weinig mensen die al vroeg weten wat ze willen. 

Als ouder wil je het beste voor je kind, ook bij het maken van de profiel- of studiekeuze. Dit is 

immers een belangrijke stap richting het toekomstige werkleven. Deze dien je dan ook 

weloverwogen te maken. 

Hoe doe ik dat? Hoe help ik mijn kind het juiste te kiezen? Wat is de juiste keuze? 

Gedurende deze workshop leer je waar je op moet letten. Hoe je je kind kan helpen bij het 

maken van zijn/haar keuze. Wat zijn de valkuilen?  

Je kind heeft je nu meer nodig dan anders! 
 

De workshop wordt verzorgd door Ginny Kaelen en Angelique Caris. 

� Ginny is decaan / loopbaanadviseur in het vmbo. Zij ondersteunt leerlingen en ouders bij 

hun keuze in profiel, vakkenpakket of vervolgopleiding. Voorheen heeft ze 5 jaar als 

personeelsfunctionaris en 8 jaar als intercedente bij een uitzendbureau gewerkt.  

� Angelique komt uit het bedrijfsleven en heeft de laatste jaren als HR manager gewerkt. 

Inmiddels heeft zij haar eigen loopbaanadviesbureau Itsmylife. Naast loopbaancoaching, 

begeleidt zij leerlingen bij het maken van hun studiekeuze. Ze geeft diverse trainingen 

zoals solliciteren of een baan zoeken via sociale media. 
 

wanneer: dinsdag 26 maart 19.30 - 22.00 uur 

plaats: Keenterhart, St. Jozefskerkplein 3 in Weert  

aantal deelnemer: maximaal 20 (deelname op volgorde aanmelding) 

voor wie: ouders/verzorgers van kinderen die een profiel of vervolgstudie moeten kiezen 

kosten: gratis 

Wil je deelnemen, dan is aanmelden verplicht! Aanmelden kan via: 

De website: www.hetcjg.nl   

E-mail:  info@hetcjg.nl 

Telefoon:  088-01 05 900              

Met vriendelijke groet, het CJG-team   

 


