
Samen werken
aan werk

Aan het einde van deze training heb jij je ingeschreven bij een opleiding die 
bij jou past en weet jij werk beroep/werk bij jou past. 

Training

Actief naar 
opleiding en werk
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Wat houdt de training in?
Er zitten meer jongeren in hetzelfde schuitje 
als jij. Samen met hen krijg je in deze training 
meer inzicht in jouw kwaliteiten en kijken we 
samen welk werk je leuk vindt. Onze trainers 
geven uitleg over de Nederlandse onderwijs-
structuur en opleidingskeuzes. Daarna onder-
zoeken we met elkaar jouw opleidingswensen. 
Je krijgt opdrachten om deze opleiding en 
bijpassende beroepen goed in beeld te krijgen. 
Je oefent je presentatievaardigheden met een 

elevator pitch. Samen met een trainer maak je 
en goed CV. Je krijgt tips en hulp bij het  
inschrijven voor je nieuwe opleiding. Mocht 
je besluiten om geen opleiding te volgen, dan 
bemiddelt Werkkracht je naar betaald werk.

Praktische informatie
• Deze training bestaat uit 12 dagdelen, 

verspreid over 12 weken: dus 1 dagdeel 
per week. 

 

Ben jij jonger dan 30 jaar en wil je graag een opleiding of werk gaan 

doen, maar twijfel je over wat past bij jou? Dan gaan wij met elkaar 

12 dagdelen aan de slag om de juiste richting te bepalen. Wij oriën-

teren ons op diverse mogelijkheden in het brede onderwijsland. Wij 

focussen op wie jij bent, waar je goed in bent en welk beroep jij uit 

zou willen oefenen. Van daaruit kun je een goede keuze maken.

Actief aan
de slag
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Voor wie?
Voor jongeren tot 30 jaar die ondersteuning en 
begeleiding nodig hebben bij het vinden van 
een passende opleiding en/of werk. 

Weet jij wie je bent?  
Het is goed om te weten wie je bent, kan jij al 
antwoord geven op deze vragen: Waar gaat je 
hart sneller van kloppen? Wat vind je leuk om 
te doen? Het is helemaal niet erg als je dat nog 
niet weet. In deze training nemen we daar alle 
tijd voor: jij staat in de spotlight! 
 
Na deze training
Weet jij welke opleiding en/of werk bij je past. 
Voor deze opleiding schrijf je je in en weet je  
wat hier allemaal bij komt kijken. 

Coronamaatregelen
In verband met het coronavirus 
lopen de trainingen soms anders. 
De trainers nemen contact met je 
op om jou te informeren.

Waar en wanneer?
Deze training vindt plaats bij Werkkracht.
Je krijgt van je trajectbegeleider de uitnodiging 
voor deze training en daarin lees je de  
precieze locatie en tijdstip. 
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Dit is een uitgave van Werkkracht

Horaplantsoen 
Horaplantsoen 2 
6717 LT Ede

Manenberg
Molenstraat 80F
6711AW Ede

088 00 76 111
info@werkkracht.nl
werkkracht.nl

Wat is Werkkracht?   
Wij zijn ervan overtuigd dat jij van waarde bent en kan bijdragen aan onze maatschappij. Je 
komt tot je recht als je aan het werk bent: je kan jezelf ontwikkelen, je connect met collega’s 
en je wordt steeds zelfstandiger. Daarom zoeken wij samen voor jou een betaalde baan waar 
jij tot je recht komt.

Via onze website kom je meer te weten over Werkkracht en de mogelijkheden voor jou als  
werkzoekende. Ga naar www.werkkracht.nl.

Thema’s van de training

• Ken je kwaliteiten
• Onderzoeken opleidingswens
• Orientatie op beroepen
• Informatie DUO
• Opleiding in beeld
• Versterk je netwerk
• Elevator pitch
• Jezelf presenteren
• Maak een goed cv
• Presenteer je opleidingskeuze

Ga al op onderzoek uit!
Onderwijsland in Nederland is groot! 
Daardoor soms ook onoverzichtelijk. 
Maar ga jij de uitdaging aan? Zoek alvast 
online op leuke beroepen of opleidin-
gen. Dan kan je deze direct al bespre-
ken bij de kennismaking bij aanvang 
van de training. De perfecte basis om 
voortvarend aan de slag te gaan. 

Heb je vragen?
Neem gerust een kijkje op onze website 
www.werkkracht.nl. Je kunt ons ook 
mailen via: info@werkkracht.nl of bel 
naar 088 000 76 111. 
 


