Ein d e li jk
g e vo n d e n wat
bij m ij pa st

met
Wil je aan de slag gaan
oor
jouw talenten en daarv
Le es da n ve rd er
een diploma halen?
In september start Stichting Werkcarrousel opnieuw met het project High5!
In dit project krijg jij de kans om jouw talenten te ontwikkelen door een Entree+
opleiding te volgen. In deze opleiding krijg je gedurende een schooljaar één
dag per week theorie- en praktijkles en loop je drie dagen per week stage (BBL).
Je kunt kiezen uit de volgende studierichtingen: Plant & (Groene) Leefomgeving
(Helicon, Leslocatie Boxtel), Verkoop & Retail, Bouwen, Wonen & Onderhoud,
Logistiek, Dienstverlening & Zorg, Installatie & Constructietechniek & Horeca,
Voeding & Voedingsindustrie (Leijgraaf, Leslocatie Veghel).

Erkend diploma

Persoonlijke
begeleiding

Je eig en coa ch

Als je de opleiding goed doorloopt, behaal je een erkend
diploma op MBO1-niveau. Met dit diploma maak jij meer
kans op een baan. Wij hebben al met meerdere bedrijven
contact over vacatures voor degenen die de opleiding
goed afronden. Ook kun je hierna mogelijk verder met een
opleiding op MBO2-niveau. De opleiding is in samenwerking
met Helicon en de Leijgraaf.
Wij zorgen voor een coach die jou persoonlijk begeleidt bij
dat wat nodig is om je diploma te behalen. Bijvoorbeeld het
plannen en organiseren van je opleiding, op je stage, hoe ga
je met elkaar om. Als je het moeilijk hebt is de coach er voor
jou. De coach zal jou altijd zoveel mogelijk helpen, waar
nodig sturen en samen met jou werken aan je kwaliteiten.
Ook kun je eventueel terecht bij onze jongerentherapeut.

Waarom zou je
meedoen?

•
•
•
•
•
•
•

Je wordt tijdens het hele traject persoonlijk begeleid
Als je de opleiding goed afrondt, krijg je een erkend
MBO1-diploma
Met dit diploma kun je doorstromen naar een MBO2opleiding
Met jouw diploma heb je meer kans op een baan, wij
hebben al contact met bedrijven voor vacatures
Je kunt kiezen uit verschillende studierichtingen. Er zit
vast iets bij dat past bij je talenten
Jouw stage is altijd op een erkende (beschermde) leer/
werkplek
Altijd zijn er verschillende stageplekken beschikbaar in
de Leerwerkcentra van De Werkcarrousel

Eén voorwaarde

Om te mogen starten met deze opleiding mag je nog geen
andere opleiding (bijvoorbeeld VMBO) hebben afgerond en
dien je minimaal 16 jaar te zijn. Heb je al wel een diploma, maar
wil je toch graag aan de slag gaan met jouw talenten? We
kijken graag samen met jou wat andere mogelijkheden zijn.

Lijkt het je wat?

Je kunt ons bellen 073 - 62 31 082
of mailen info@werk-carrousel.nl

Wil je m e e r
info rm at ie?

