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Deze uitgave is in opdracht van Leren en Werken Den Bosch tot
stand gekomen door de medewerking van verschillende partners.
Samenwerkende partijen van Leren en Werken Den Bosch zijn
o.a. de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Vught en Haaren,
UWV-WERKbedrijf, kenniscentra voor beroepsonderwijs en
bedrijfs leven, Koning Willem 1 College, Avans Hogeschool,
Hogere Agrarische School(HAS) en de Brabants-Zeeuwse werk -
gevers vereniging (BZW).
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Leren = gewoon doen!

’s-HERTOGENBOSCH - Ben je minimaal 18 jaar, heb je maximaal een vm-
bo-diploma, woon je in de gemeente ’s-Hertogenbosch en wil je (weer)
gaan leren? Dan is de leerbon iets voor jou.

De gemeente ’s-Hertogenbosch vind het belangrijk dat iedereen de kans
krijgt een passende opleiding te volgen om de kans op (beter) werk te ver-
groten. Daarom stelt zij een leerbon van maximaal 250 euro ter beschik-
king. Daarmee kun je goedkoper, of soms zelfs gratis, een cursus naar keu-
ze volgen.

Voor wie is de leerbon?
Als je voldoet aan alle onderstaande voorwaarden, dan kun je de leerbon
aanvragen:
• Je woont in de gemeente ’s-Hertogenbosch
• Je bent minimaal 18 jaar oud
• Je bent laagopgeleid. Dat wil zeggen dat je maximaal basisonderwijs

hebt gevolgd of onderwijs op het niveau van vmbo, mavo, huishoud-
school, mulo, ulo, lts of vergelijkbaar

• Je bent nog niet begonnen aan een opleiding of cursus
• Je bent niet meer leerplichtig

Heb je een opleiding in het buitenland gevolgd? Dan kijkt een medewerker
van Servicepunt Leren en Werken met welk opleidingsniveau de opleiding
die je gedaan hebt is te vergelijken.

Wat zijn de spelregels?
• Je moet de leerbon altijd zelf aanvragen
• De leerbon betaalt één cursus of een cursus die bijvoorbeeld uit twee

delen bestaat
• Je mag de leerbon maar één keer aanvragen

Waar kun je de leerbon voor gebruiken?
Je kunt de leerbon gebruiken voor een cur-
sus of opleiding voor (toekomstig) werk of
je persoonlijke ontwikkeling. De leerbon
kun je niet gebruiken voor sportcursussen
(bijvoorbeeld yogalessen), het behalen
van je rijbewijs of het volgen van muziek-
les.

Iets voor jou? 
Je kunt de leerbon meteen aanvragen op
www.leerbon.nl . Wil je nog meer informa-
tie, bel dan naar (073) 751 48 57.

Regionaal Actieplan Leerbanen is
er voor jongeren die willen leren
en werken en niet op eigen kracht
een leerbaan kunnen vinden. Om
hen gelijke kansen te geven in het
onderwijs en op de arbeidsmarkt
hebben zij extra ondersteuning
nodig. Het gaat hierbij om duur-
zame uitplaatsing, dus minimaal
een contract van één jaar. Actie-
plan Leerbanen is actief in ’s-Her-
togenbosch, Boxtel, Vught en
Haaren.

’s-HERTOGENBOSCH - Ze hebben
het moeilijk om een plek te vinden
op de arbeidsmarkt, de jongeren
zonder startkwalificatie. Actieplan
Leerbanen ’s-Hertogenbosch helpt
ze op weg met de combinatie leren
en werken. Sterk punt is dat onder-
wijs, overheid en ondernemers er
samen de schouders onder zetten.
Het mes snijdt aan twee kanten:
jonge mensen krijgen de kans hun
talenten te ontdekken. En werkge-
vers halen een nieuwe, leergierige
generatie binnen. Geen overbodige
luxe in tijden van vergrijzing. 

Odette Saris (20) heeft via Leerbanen
haar draai helemaal gevonden bij In-
folio Sign & Print in Boxtel, haar tijde-
lijke werkgever. Infolio levert eigenlijk
alles op gebied van driedimensionale
presentatie en communicatie. Precies
wat Odette leuk vindt: “Ja, ik ben cre-
atief. En dit is een creatief vak dus ik
ben hier helemaal op mijn plek.” Als
BBL-er, Beroeps Begeleidend Leertra-
ject, combineert Odette werken en le-
ren. Ze werkt vier dagen per week bij

Infolio. Eén dag gaat ze naar school
om de opleiding signmaker af te ron-
den. In goed Nederlands: beletteraar.
Die term dekt de lading allang niet
meer, zegt Infolio directeur Marco
Timmermans: “Signmakers doen
meer dan alleen stickers plakken. Het
vakgebied is breed en gaat van winkel-
panden tot reclameborden en belette-
ring van auto’s tot spandoeken.”

Startkwalificatie
“BBL-ers willen wel leren en werken.
Maar vaak vinden ze niet op eigen
kracht een leerbaan”, vertelt Regio-
naal Actieplan accountmanager Tho-
mas van Zetten, “sinds 2004 heeft het
Actieplan een flink netwerk opge-
bouwd om voortijdige schoolverlaters
aan de juiste startkwalificatie te hel-
pen.” Startkwalificatie is een diploma
havo, vwo of mbo vanaf niveau 2. Van

Zetten: “De aanpak werkt zo goed
omdat de drie O’s, onderwijs, over-
heid en ondernemers, zich samen in-
spannen om de jeugdwerkloosheid te
bestrijden.” En het blijft niet bij de
match alleen. Jongeren met een leer-
baan worden intensief gevolgd en be-
geleid. Infolio bureaumanager Mar-
lies Timmermans: “Een leuke en leer-
zame manier om toch je diploma te
behalen.”

Bijblijven
Marco Timmermans: “De sprong
naar de praktijk heeft tijd nodig. Sta-
ges zijn meestal te kort. Hoe zit het
vak nou echt in elkaar? Hoe werkt de
markt? Dat zijn dingen die je niet op
school leert. Het mooie van leerba-
nen is dat ondernemers ook inzicht
en inspraak hebben in de opleiding.
Dus dat kennis en ervaring uit de
praktijk teruggekoppeld wordt naar
het onderwijs. Met leerbanen kunnen
we als ondernemer op die manier
zorgen dat we allemaal bij de tijd blij-
ven.” Studeren moet, maar het liefst is
Odette bezig achter de persen en
plotters. Belettering van auto’s is haar
favoriete bezigheid: “Ik heb het hier
gewoon geweldig naar mijn zin. Maar
ik moet nog veel leren.” Dat wordt
vast een blijvertje.

Vlnr Marco Timmermans, Odette Saris en Marlies Timmermans “We zijn er trots op dat
Odette is geslaagd voor haar BBL opleiding Signmaker 3” Foto: Freek Jansen

Jongeren in de leeftijd van 18 tot
27 jaar kunnen terecht voor ad-
vies over school, werk en uitkering
bij het Jongerenloket. Met een ge-
zamenlijke campagne
’Take off now’ willen
de jongerenloketten
van de werkpleinen
in ’s-Hertogenbosch
(Entreon), Oss
(Maasland), Veghel
(Frisselstein) en het
land van Cuijk jonge-
ren zonder werk of
startkwalificatie in de
leeftijd van 18 tot 27 jaar
bereiken.

’s-HERTOGENBOSCH -
Het doel van de cam-
pagne is om jongeren
te helpen bij het
vinden van een pas-
sende baan of op-
leiding. Het thema
’Take off now’ verwijst
naar het maken van een nieu-
we of goede start die begint
met een gesprek bij een van de
vier Jongerenloketten. 

Het Jongerenloket
Bij het Jongerenloket kun je als jon-
gere tussen de 18 en 27 jaar terecht
voor advies over school, werk en uit-
kering. Maar ook als het even niet zo
goed gaat, bijvoorbeeld bij schulden.
De jongerencoach begeleidt, moti-
veert en ondersteunt je bij het vinden

van een baan of opleiding. Zoals
een combinatie van leren en
werken of een beroepsoplei-

ding.
Het onderliggende doel is

om te voorkomen dat
jongeren een te

grote ach-

terstand tot de arbeidsmarkt oplopen
waardoor zij later niet aan de slag ko-
men of uitvallen en aangewezen zijn
op een uitkering. 

Bijzondere banenmarkten
De boodschap van de campagne is
eenvoudig en direct: Geen werk, geen
opleiding? Take off now! Zet je eerste
stap naar een betere toekomst. Meld
je aan via www.takeoffnow.nl  voor
een gesprek bij een van de vier Jonge-
renloketten op de werkpleinen. Ook
kun je je via deze site aanmelden
voor één van de banenmarkten die
georganiseerd worden. Hier kom je
in contact met werkgevers en oplei-
dingen en krijg je meer informatie
over het Jongerenloket. Deze banen-

markten worden op
een bijzondere loca-
tie gehouden. Als je je
inschrijft via de web-
site, dan ontvang je
ook nog eens twee
gratis bioscoopkaart-
jes!
De banenmarkt in ’s-
Hertogenbosch vindt
plaats op maandag-
middag 27 juni in de
Verkadefabriek.

Duale opleiding
’s-HERTOGENBOSCH - Een duale opleiding is een opleiding waarin wer -
ken in een bedrijf gecombineerd wordt met leren. Studenten leren in de
praktijk met ondersteuning van school en werkgever. In de praktijk wordt
een deeltijdopleiding vaak verward met een duale opleiding. Het verschil
tussen duaal en deeltijd is niet altijd duidelijk. Bij een duaal leertraject is er
sprake van een driehoeksverhouding tussen opleiding, student en bedrijf.
Het bedrijf zal door de opleiding erkend moeten zijn als geschikte leer -
omgeving. Bij een deeltijdtraject is een driehoeksverhouding niet van
toepassing. Zo kan iemand die bijvoorbeeld werkloos is, in principe zich -
zelf kunnen omscholen via een deeltijdopleiding. Bij een duaal traject kun
je niet starten als je geen werkgever hebt. Bij een duaal traject is er bewust
sprake van ’leren op de werkplek’. Zo zie je dan ook dat veel duale trajecten
onderwijsconcepten kennen waarbij theorie en praktijk met elkaar in
contact worden gebracht. Opdrachten worden op de werkvloer uitgevoerd. 
Meer informatie: www.kw1c.nl, www.avans.nl

Je bent jong en je kunt wat

Geen werk of opleiding? Take off now!
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