Leren Doen
Gemeente Den Haag

15-10-2018

PER FEBRUARI 2017 BIEDT LEREN DOEN DE ENTREE-

vsv-trajecten

OPLEIDING ASSISTENT MOBILITEITSBRANCHE TWEEWIELERS
AAN!

Doelgroep:
- Jongeren tussen de 16 en 24 jaar
zonder vmbo-diploma

Beschrijving traject

Let op: Haagse jongeren hebben altijd

De opleiding wordt in samenwerking met het ROC

voorrang en traject is alleen voor

Mondriaan aangeboden op de werkvloer in de
fietsenwerkplaats van Leren Doen. Naast de

Haagse jongeren gratis. Voor andere

praktijkgerichte lessen op de werkvloer vinden de
reguliere lessen zoals Nederlands, rekenen, loopbaan en
burgerschap, sport en vaktheorie ook plaats op locatie.
Tevens wordt gewerkt aan beroeps- en
studievaardigheden. Jongeren worden intensief
begeleidt. Zo is er een samenwerking met het JIT (Jeugd
Interventie Team), zodat er ondersteuning plaats kan
vinden op alle leefgebieden. Doel van het traject is dat
jongeren hun mbo niveau 1 diploma kunnen behalen en
uit kunnen stromen naar een niveau 2 opleiding of werk.

betaling van de trajectprijs door

Naast de entree-opleiding vangt Leren Doen vroegtijdig
schoolverlaters en kwetsbare jongeren op binnen een
dagbestedingsproject, waarbij de jongeren enige
discipline, regelmaat en vormen van samenwerking
wordt bijgebracht. Met als doel de zelfredzaamheid van
de jongeren te vergroten. Hierbij worden de jongeren
opgeleid tot assistent-fietstechnicus gedurende een
periode van 6 tot 8 maanden, waarna de jongeren weer
herinstromen in het onderwijs of aan het werk gaan of
een andere opleiding gaan volgen.
Leren Doen probeert zoveel mogelijk een motiverende
dagbesteding aan te bieden en de jongeren te
begeleiden tot aan de inschrijf-/startdatum van een
onderwijsinstelling, waar zij daarna terecht kunnen.

Contactpersoon traject
Naam: Sander Eijkenbroek
Telnr.: 06 43 04 65 84 / 070 360 36 66
E-mail: sander@lerendoen.org

jongeren mits er plek is en tegen
woongemeente.
Unieke kracht:
- Jongeren ontvangen
studiefinanciering boven de 18
jaar;
- OV-chipkaart (per 1 januari
2017 ook voor jongeren onder
de 18 jaar);
- kleine klas (max. 15);
- veel persoonlijke aandacht en
begeleiding (JIT).
Locatie
Leren Doen
Verheeskade 5
www.lerendoen.org

Meer info:
Aanmelden: neem contact op
met Sander voor beschikbaarheid
plekken en aanmeldprocedure
Trajectprijs: €6.875 per traject

