
CONTACT
Graag per mail: 
projectcoordinator@kidscollegeapeldoorn.nl.
Zie ook onze website: 
www.kidscollegeapeldoorn.nl

Soms weten kinderen niet wat 
er allemaal mogelijk is. Of wat 
ze eigenlijk goed kunnen. KCA 
helpt kinderen hun kansen in de 
wereld te zien en te pakken!

Programma
KCA verzorgt op 24 zondagmidda-
gen per jaar (van 13.00 tot 16.00 
uur) gastlessen waarin telkens 
een ander beroep centraal staat. 
Gastdocenten vertellen over hun 
beroep en laten de kinderen ook 
ervaren hoe het is om hiermee 
bezig te zijn. Van webdesigner tot 
politieagent, van automonteur tot 
kunstenaar, van huisarts tot cam-
eraman: kinderen krijgen op de 
KCA-middagen van alles te zien en 
te doen. Met leuke en boeiende 
opdrachten gaan ze op onderzoek: 
bij KCA leren we niet uit boeken 
maar leren we door te DOEN!

Voor wie
KCA is er voor kinderen van 10 tot 
14 jaar die open staan voor nieuwe 
dingen én die een beetje geholpen 
willen worden om hun weg te vin-
den. KCA zorgt ervoor dat kinderen 
wat sterker in hun schoenen komen 
te staan! 

Belangrijk
Lessen worden gegeven op locatie 
Deventerstraat 54 of op locatie van 
de gastdocent (voornamelijk binnen 
Apeldoorn). Als we een keer buiten 
Apeldoorn les krijgen, zorgt KCA 
voor vervoer.   
Deelname aan KCA is gratis. We 
verwachten wel van de kinderen dat 
ze iedere les aanwezig zijn en en-
thousiast meedoen! 
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WEET JIJ 
AL WAT JE 

LATER WILT 
WORDEN?

Weet jij al waar je goed in bent? Of 
wat er allemaal mogelijk is?
Kids College Apeldoorn wil je 
helpen je talenten te ontdekken en 
te kijken wat bij je past!

Lijkt het je leuk om eens in de keuken 
van een echt restaurant te kijken? 
Om in de brandweerkazerne  als 
een brandweerman een autodeur 
open te knippen? Of wil je leren 
hoe je een verband aanlegt?

Als je meedoet met Kids College 
Apeldoorn, dan kom je op plekken 
waar je anders niet zo snel terecht 
zou komen. Je ontmoet mensen 
met beroepen waar je zelf miss-
chien niet meteen aan denkt, maar 
die voor jou net zo bereikbaar zijn 
als voor ieder ander!

Wil je gewoon eens op proef 
komen kijken en meedoen? Dat 
kan! Stuur een mailtje naar 
projectcoordinator@kidscollege-
apeldoorn en dan spreken we een 
moment af!

Stichting weekendschool 
Kids College Apeldoorn (KCA)
Deventerstraat 54, 
7321 CA Apeldoorn
Telefoon: (055) 548 49 50
E-mail: info@kidscollegeapeldoorn.nl
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