Traject Heroriënterings Programma
									
THOP

THOP staat voor Traject Her Oriënterings Programma.

Ben jij de weg even kwijt?
Voor wie is THOP bedoeld?
--> Voor leerlingen die een VMBO-diploma hebben, òf een MBO 1 diploma, òf een overgangsbewijs van HAVO 3
naar HAVO 4 en die tussentijds aan een MBO 2, 3 of 4 opleiding willen beginnen, maar nog niet weten in welke
richting.
--> Voor leerlingen die tussentijds aan een MBO 2, 3 of 4 opleiding willen beginnen, en wel weten in welke richting,
maar niet meer kunnen instromen en moeten wachten tot begin volgend schooljaar
--> Voor leerlingen die al begonnen waren met een MBO 2, 3 of 4-opleiding, maar spijt hebben gekregen van hun
keuze en daarom een nieuwe opleiding willen kiezen.

Wat biedt THOP mij?

THOP biedt een programma dat bestaat uit:
oriëntering op eigen mogelijkheden, affiniteit en motivatie voor een bepaald beroep of beroepsrichting
onderzoek naar mogelijke vervolgopleidingen en toeleiding d.m.v. voorbereidende programma’s en stages

Hoe werkt dat programma dan?

De leerling wordt via studieloopbaanbegeleider, mentor of decaan aangemeld bij Cursisten Service.
CS doet een diagnostisch programma; traject wordt vastgesteld. Als de leerling aangenomen wordt in de THOPklas, wordt de leerling gekoppeld aan een begeleider.
Deze begeleider is de vaste contactpersoon voor de leerling, zowel op school als op de stage.
De leerling doorloopt fase I en fase II. Het is mogelijk dat de leerling alleen fase II doet. Naast de onderdelen in de
fases doet de leerling mee met een aantal groepsgebonden activiteiten, zoals sport, ICT-vaardigheden, Nederlands, rekenen en MCK.

Hoe lang duurt het THOP- programma?
Het THOP-programma is een programma in 2 fasen met in totaal 6 stappen. De duur van elke stap is individueel,
maar de totale duur is maximaal 10 tot 20 weken.
Er wordt een programma geboden van minimaal 25 lesuren per week (20,8 klokuren). Bij een volledig schooljaar
komt dat op minimaal 1000 lesuren ( minimaal 833 klokuren) neer.

Wat is het resultaat van de THOP-klas?
Leerlingen leggen alle stappen vast in een portfolio. Aan het eind van het traject weet een leerling op welke
opleiding hij/zij wil inschrijven. De verloren tijd van de tussentijdse uitstroom uit de vorige
opleiding, wordt ingevuld door vakgerichte activiteiten, zoals stage.

Wat houden die fases in?

Fase I: Wat kan en wil ik?

Programma waarbij je een reëel beeld krijgt van wat je kan en niet kan; je sterke en zwakke punten. De nadruk
wordt gelegd op wat je WEL kan en wat jij belangrijk vindt. We zoeken naar de momenten waarop je trots was,
waar je wel eens een compliment over krijgt. Ook onderzoeken we hoe anderen naar jou kijken.
Je onderzoekt jouw affiniteit met bepaalde gebieden. Welke vakken vond je altijd leuk? Welke bijbaantjes had je?
Kranten, tijdschriften: welke onderwerpen lees je en welke onderwerpen sla je altijd onmiddellijk over? Waar kijk
je graag naar op televisie of internet? Waar praat je enthousiast over? Wat vind je belangrijk: carrière, geld, gezin,
reizen etc?

Fase II: Welke opleiding en welk beroep?
Je doet onderzoek naar wat er mogelijk is qua vooropleiding; afbakenen van opleidingsgebied. Je verzamelt informatie over de inhoud van minimaal twee opleidingen: meeloopdagen, proeflessen, internet, studiebeurzen, open
dagen, interview cursisten van dergelijke opleidingen, eventueel interessetest. Je verzamelt Informatie over leuke
en minder leuke kanten van de opleidingen. Je onderzoekt welke beroepen die je kunt gaan uitoefenen met deze
opleidingen: snuffelstage, meeloopdagen, bedrijfsexcursies, interviews met mensen die dit beroep doen, informatie
opzoeken over de kansen op de arbeidsmarkt.
Je loopt stage bij een bedrijf of instelling om te ervaren wat het beroep inhoudt. In de stage worden praktijkopdrachten uit de opleiding gebruikt. Goed uitgevoerde opdrachten kunnen leiden tot vrijstelling in de definitieve
opleiding. Bij een positieve keuze word je toegeleid naar de opleiding.
Heb je interesse?
Meld je aan bij Cursisten
Service.
Bel naar 0115-641696
(Luc Allaerts)
of mail naar
lallaerts@rocwesterschelde.nl

