
Empower
vo/mbo

Het maken van een weloverwogen keuze voor 
een hbo-opleiding is niet voor iedereen uit het 
voortgezet onderwijs en mbo even gemakkelijk. 
De coronapandemie heeft daar niet bepaald bij 
geholpen. Twee jaar lang stond de wereld op z’n 
kop. Sommige leerlingen en studenten hebben 
deze tijd ervaren als een periode van overleven. 
De motivatie om te leren daalde naar het nulpunt 
en de focus lag voornamelijk op het halen van 
voldoendes voor toetsen en examens. Tijd 
en aandacht voor persoonlijke groei en een 
grondige voorbereiding op de volgende stap in de 
studieloopbaan was helaas niet vanzelfsprekend 
in deze roerige tijden.

Maar dan is het opeens zover en moet je als vo-
leerling of mbo-student tóch dat belangrijke besluit 
nemen. Doorstuderen? Of toch een tussenjaar? 
Het kiezen van een vervolgopleiding en het zetten 
van de stap naar het hbo kan gevoelens van stress 
en onzekerheid met zich meebrengen. En daarom 
ontwikkelt Fontys Pulsed nu in samenwerking 
met verschillende vo-scholen en mbo-instellingen 
een nieuw programma: Empower vo/mbo. Het 
is bedoeld voor leerlingen en studenten die om 
wat voor reden dan ook een extra boost kunnen 
gebruiken om vol zelfvertrouwen en overtuiging 
aan een hbo-opleiding te beginnen. Maar ook voor 
leerlingen en studenten die juist géén last hebben 
van stress of onzekerheid, maar snakken naar extra 
uitdaging en autonomie in hun leerproces.

In juni gaan de eerste pilots van 
start, zodat we na de zomervakantie 
verder kunnen bouwen aan dit unieke 
doorstroomprogramma. De verschillende 
pilotprojecten zijn zo op elkaar afgestemd 
dat je je kunt inschrijven voor één van de 
twee challenges of een totaalprogramma 
van drie weken kunt volgen. Zie de volgende 
pagina voor het palet aan mogelijkheden.



My spark
Individueel voer je een korte, open-ended 
challenge uit die gericht is op het vinden 
van jouw “spark” (fascinatie).

Duur:  6 dagen, verspreid over twee weken
Startdatum: 8 juni
Contactdagen:  woensdag, donderdag, vrijdag 
 (8-9-10 juni en 15-16-17 juni)
Tijd:  9:30 tot 16:00 uur The full package.

Nadat je de individuele challenge 
(My Spark) hebt gedaan, voer je ook 
de groepschallenge uit (Meaningful You). 
Daarnaast volg je in deze weken ook drie 
sessies van een uur van onze ervaren 
Fontys studiekeuzebegeleiders waarin je 
gaat onderzoeken welke studies het beste 
aansluiten bij jouw unieke persoonlijkheid, 
interesses en talenten.

Duur:  11 dagen, verspreid over drie weken
Startdatum: 8 juni
Contactdagen:  8-9-10 juni, 15-16-17 juni en 20 t/m 24 juni 
Tijd:  9:30 tot 16:00 uur

Meaningful you.
Met een groepje van 3 tot 5 deelnemers voer 
je een groepschallenge uit waarin je samen 
iets gaat ontwerpen en maken waarmee je van 
betekenis bent voor een specifieke doelgroep.

Duur:  1 volle week
Startdatum: 20 juni
Contactdagen:  maandag t/m vrijdag (20 t/m 24 juni)
Tijd:  9:30 tot 16:00 uur

Inschrijven kan via deze link

Twijfel je nog om je in te schrijven of 
past het programma-aanbod nét niet in jouw planning?
 
Kom dan eens langs voor een kennismakingsgesprek –en neem gerust je ouders mee– om jouw persoonlijke wensen te 
bespreken. Bij Pulsed bieden we graag maatwerk en denken we in mogelijkheden. Dan laten we je meteen onze inspirerende 
onderwijsomgeving zien!

https://forms.gle/x4zFBs6nL2UAZm8U7

