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Wil jij een
diploma hale n?

Wat past bij
jouw talent?
Route High5!:
Talentenscan-Tussenstage-Entree
Weten wat je wilt en kunt

De High5 Talentenscan is een doorlopende groepstraining voor
jongeren van alle niveaus. Voor de duur van 8 weken kom je
minimaal 1 dagdeel in de week naar het Leerwerkcentrum van
De Werkcarrousel. In deze dagdelen ga je op praktische wijze
verschillende soorten werk ervaren en worden je talenten in
beeld gebracht. Er wordt een individueel leerwerk-programma
met je afgestemd. Hierin kun je extra dagdelen werkzaam zijn in
het Leerwerkcentrum. Middels dit persoonlijk onderzoek en werken
in de praktijk krijg je meer inzicht in jezelf en kun je een realistisch
beroepswens bepalen om zo een juiste vervolgkeuze te maken.

Inzicht in jezelf
Een realistische beroepswens
Ontwikkeling van je talenten
De juiste vervolgkeuze
Een diploma
Startkwalificatie
Werken aan je talenten

Mocht je na 8 weken graag nog verder willen leren binnen
High5 dan zou je als overbrugging naar een opleiding of werk
een tussenstage kunnen doen binnen het leerwerkcentrum.
Deze tussenstage kun je volgen om gericht verder te werken aan
je talenten en vaardigheden. Samen met je persoonlijk begeleider
stel je leerdoelen op waar je gericht aan gaat werken ook kijkend
naar je beroepswens. Dit is een mooie voorbereiding en opstap
voor het vervolg van je carrière. Een goede tussenfase voor als

het even niet lukt op school of werk. We kunnen je eventueel ook
begeleiden bij het vinden en behouden van een bijbaantje. Na deze
tussenstage weet je wat je wil, kan en wat bij je past zowel voor school
als voor werk. Samen gaan we dit passend vervolg ook organiseren.
Wel zo fijn als je goed bent voorbereid op je vervolgstappen.

Als je een diploma wil behalen

Wanneer je een Entree opleiding MBO niveau 1 wil gaan
volgen dien je nog niet eerder een diploma behaald te hebben.
We werken samen met ROC de Leijgraaf en Helicon in een BBL
opleiding dus je gaat 1 dag naar school en 3 dagen stage lopen.
Gedurende de eerste maanden van je opleiding loop je stage bij
het Leerwerkcentrum van De Werkcarrousel. Zodra je er klaar
voor bent stap je over naar een reguliere stage bij een leuk bedrijf
bijvoorbeeld de Albert Heijn. Mocht dat niet lukken, geen probleem
hoor. Bij het positief afronden van de stage bij De Werkcarrousel
kun je ook je diploma behalen. In samenwerking met de mentor
van school begeleiden we je bij je huiswerk, praktijkopdrachten
en het eventueel zoeken naar een andere (reguliere) stage.
Ook bij het vervolg qua werk of opleiding kijken we samen
naar de meest passende oplossing.

Alle niveaus

De talentenscan en tussenstage is voor jongeren van alle niveaus
die even tussen wal en schip belanden. Ook bij een vervolgbaan
of opleiding MBO2, 3 of 4 of zelfs hoger kunnen we je blijven
begeleiden als dat wenselijk is. We gaan samen in gesprek om
hier vorm aan te geven. Vaak gaat het over plannen en organiseren,
het omgaan met de medeleerlingen en docenten, het eigen
verantwoordelijkheid nemen.

Een volledige route voor die speciale
leerlingen die net wat extra’s nodig
hebben en verdienen!

Waar loop je stage?

De Werkcarrousel heeft in haar leerwerkcentra in Den Bosch
en Veghel allerlei onbetaalde stageplekken georganiseerd zoals
o.a. assemblagewerk, groenonderhoud, horecawerk, logistiek
werk en facilitair/zorg werk. Allemaal erkende stageplekken.
Daarnaast kunnen er ook werkzaamheden verricht worden in ICT
recycling en houtbewerking. Daar zit vast wel iets passends bij voor je.

Wie helpt je hierbij?

Je krijgt een eigen persoonlijk begeleider toegewezen die het hele
traject met je doorloopt. Deze begeleider is ervaren en weet wat er
qua opleiding en werk aan vaardigheden geëist worden. Mocht het
nodig zijn dan is er bij Route High5! een jongeren therapeut
betrokken. Deze kan met je in gesprek gaan als je dat wilt.
Alle hulp is welkom, toch?

Wat kun je bereiken en waarom zou je
meedoen?

• Je hebt je talenten ervaren en vaardigheden ontwikkeld en
meer zelfvertrouwen gekregen om een passende vervolgstap
te maken.
• Je hebt meer inzicht gekregen in jezelf en je wensen qua werk
of opleiding.
• Je arbeidsmogelijkheden zijn helder geworden en er is gericht
ingezet op een vervolg qua (beschermd) werk of opleiding.
• Je hebt middels een tussenstage meer tijd gekregen om je te
ontwikkelen. Je kunt met vertrouwen de volgende stap zetten.
• Je hebt een diploma behaald voor je Entree en mogelijk zelfs je
MBO niveau 2 waarmee je een startkwalificatie hebt behaald.
Of zelfs een hoger diploma.
• Je hebt een passende baan gevonden.
• En dat allemaal onder professionele begeleiding van ervaren
en gedreven persoonlijke begeleiders als ook eventueel een 		
jongeren therapeut.

En je leerplicht?

Je staat mogelijk nog ingeschreven op een school waar het niet
zo goed gaat. Je voelt je hier niet thuis en het lukt je niet om er
naartoe te gaan. Speciaal onderwijs lijkt ook niet passend te zijn.
En dan zit je thuis zonder toekomstperspectief. Route High5!
kan dan een oplossing voor je zijn. Voor de talentenscan en
tussenstage gaan je persoonlijk begeleider en je school een
samenwerking afspreken waarbij je wel ingeschreven blijft op die
school maar het programma op maat volgt bij High5!. Waar nodig
is er overleg met de betrokken leerplichtambtenaar. Samen wordt
er een passend programma afgestemd.

Kosten?

Aan de persoonlijke begeleiding binnen Route High5 zijn natuurlijk
kosten verbonden. Met de betrokken organisaties zoals o.a. de
scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorgpartijen
gaan we in gesprek om de financiering te bespreken en mogelijk
te maken. Voor de Entree opleiding zijn er voor jou als deelnemer
wel kosten zoals het wettelijk schoolgeld, schoolboeken en
eventueel een laptop.

Erkende stageplekken
Erkend diploma
Persoonlijke begeleiding
Jongeren therapeut
Sa menwerking
Nazorg

Lijkt het je wat?

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

Wil j e m e e r
i nfo rm at ie?

