Route 1:

(Leer)Routes als opstap naar participatie en mbo-praktijkverklaring
50% van de VSO /PRO-jongeren stroomt uit naar arbeid zonder Entree diploma of startkwalificatie en uit onderzoek blijkt
dat direct na het VSO/PRO circa 63% betaald werk heeft, en na 3 jaar nog maar 30%. Anderzijds zijn het juist de
‘werkenden’ die (na 3-6 maanden werk) op zeker een mbo-praktijkverklaring verdienen en gezien de landelijke eisen voor
Nederlands en Rekenen (onvoldoendes mag), is ook een Entree diploma haalbaar.
3Antonius biedt arbeidsmatige, educatieve dagbesteding voor alle (jong)volwassenen van 16 tot 67 jaar ter voorbereiding
op participatie en als opstap om toch (tenminste een stukje) formeel mbo-bewijs te behalen, waardoor men de trots en het
zelfvertrouwen opbouwt wellicht toch het volledige mbo-diploma te behalen. Dit routes zijn ook bij uitstek geschikt voor
mbo-uitvallers, thuiszitters, statushouders en re-integrerende. Onderstaand de routes die 3Antonius biedt.

Route 1: Arbeidsmatige, educatiegerichte dagbesteding, voorbereiding op participatie.
Doelgroep 2: wil (leren) leren, wil (leren) werken, kunnen nog niet leren en of werken

(Jong)volwassenen die wel willen, maar nog niet kunnen leren, en/of met voldoende loonwaarde niet kunnen werken bieden
we arbeidsmatige, educatiegerichte dagbesteding. Voor deze groep biedt 3Antonius met WMO of jeugdwet indicatie, in 6-8
dagdelen per week een programma van leren werken op de erkende stageplek 3Antonius. Je oefent in een veilige omgeving
in verschillende beroepen, richtingen (bouw, groen, horeca, administratie, ICT, media en marketing) met zelfstandig 1 ½ uur
werken, je werk voorbereiden, uitvoeren en je afmelden. I.p.v. een externe stage, loop je intern stage. 3Antonius is een
erkend leerbedrijf. Dit maakt dat je in je eigen tempo kan opbouwen, oefenen en leren, en zo wordt voorbereid op de
volgende stap op weg naar participatie. Als je wil kan je ook deelnemen aan de educatieblokken, waarin wordt geoefend met
Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan en Burgerschap (de generieke vakken). Verder houdt Mbo-praktijkleren in dat je
in de bouw, groen, ICT, administratie, horeca kennismaakt met verschillende beroepen en hier STARR’s over leert schrijven
(zo zelf leert wat je taak is in die beroepssituatie). Tussen augustus en oktober is het algemene oriëntatie, vanaf oktober
begint een examenklas (waar iedereen in mee mag doen) ongeacht niveau.
Ervaring leert dat een oriëntatie jaar een goede investering kan zijn, om steviger in je schoenen te komen staan, aan je
persoonlijke en basis beroepsvaardigheden te werken en te ontdekken wat je wil. Tevens oefen je iedere week Nederlands,
rekenen en Engels in het mbo samen met anderen. Zo word je echt begeleidt in de stap naar het werk wat bij je past en
behaal je als het werken beter gaat tenminste een mbo-praktijkverklaring en wellicht op termijn een volledig mbo-diploma.
1.
2.
3.
4.

Voorwaarden:
Arbeidsmatige Educatie gerichte Dagbesteding om te werken aan persoonlijke doelen en te leren leren en leren werken.
Oriëntatie op verschillende sectoren: bouw, groen, schoonmaak, zorg en dienstverlening, horeca, administratie, media, ICT
In eigen tempo oefenen met Nederlands, Rekenen, t.b.v. zelfstandigheid (beroepsgericht oefenen)
Vrijwillige deelname aan de examenklas (5-15) lessen op de 3Antoniushoeve (zie pagina 4)

-

Financiering
Kosten:
Indicatie WMO zwaar, indicatie 6-8 dagdelen WLZ per week, indicatie Jeugdwet
Indicatie via UWV: Marlijn Academie is formele UWV re-integratiepartner voor modulair, werkfit, naar werk, job-coaching
Voor Inschrijving en/of meer informatie, mail: administratie@3antonius.nl .

5.
6.
7.
8.
9.

3Antonius mbo-hoeve is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Het werkrooster is opgebouwd in 4 blokken van 1 ½ uur,
Zorg wordt verleend op basis van een WLZ, WMO indicatie of een budget Participatie
We zijn ook een UWV re-integratie partner, voor UWV werkfit, naar werk, modulaire trajecten, job coaching en UWV scholing.
Vervoer van en naar de Antonius Hoeve, wordt in onderling overleg geregeld.
Voor meer informatie, neem contact op met Jordy van Drunen (06 48396375) / Michelle Wedage (06 38066854) Angelique Schoone (06
34527404) / en/of Petra Geleijns (06-38094840) Ir. Marlène Ruigrok van Houtum (06 34527400)
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Kortom redenen om u aan te melden voor één van de routes:
ü
ü
ü
ü

Ontvang ondersteuning bij de voorbereiding op de stap naar participatie, & (betaald) werk
Houd aansluiting op perspectief op een stukje van een mbo-diploma, tenminste een mbo-praktijkverklaring
Krijg echt ondersteuning in de werkomgeving, voor de werkgever en de kandidaat
Haal op uw eigen tempo toch een mbo-Entree diploma of wellicht zelfs startkwalificatie (mbo-2)

Voor inschrijving of meer informatie, mail: administratie@3antonius.nl .

10.
11.
12.
13.
14.
15.

3Antonius mbo-hoeve is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Het werkrooster is opgebouwd in 4 blokken van 1 ½ uur,
Zorg wordt verleend op basis van een WLZ, WMO indicatie of een budget Participatie
We zijn ook een UWV re-integratie partner, voor UWV werkfit, naar werk, modulaire trajecten, job coaching en UWV scholing.
Vervoer van en naar de Antonius Hoeve, wordt in onderling overleg geregeld.
Voor meer informatie, neem contact op met Jordy van Drunen (06 48396375) / Michelle Wedage (06 38066854) Angelique
Schoone (06 34527404) / en/of Petra Geleijns (06-38094840) Ir. Marlène Ruigrok van Houtum (06 34527400)
16. administratie@mbo-praktijkverklaring.nl www.mbo-praktijkverklaring.nl. www.marlijnacademie.nl www.3antonius.nl

Aanmelden deelname bij een van de leerroutes en/of examenklas, middels inschrijfformulier
Naam deelnemer
Adres deelnemer
Telefoonnummer
Email adres
Naam begeleider/jobcoach
Telefoonnummer en email begeleider/jobcoach
Is deelnemer werkzaam/loopt deelnemer stage
Naam bedrijf/stagebedrijf
Neemt bedrijf deel aan Perspectief op werk
Adres bedrijf/stagebedrijf
Branche, sector
Doel deelname examenklas?

J/N
J/N

Persoonlijke wetenswaardigheden en vooropleiding
Bijzonderheden

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar: administratie@marlijnacademie.nl (0168331700)
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Route 2

(Leer)Routes als opstap naar participatie en mbo-praktijkverklaring
50% van de VSO /PRO-jongeren stroomt uit naar arbeid zonder Entree diploma of startkwalificatie en uit onderzoek blijkt
dat direct na het VSO/PRO circa 63% betaald werk heeft, en na 3 jaar nog maar 30%. Anderzijds zijn het juist de
‘werkenden’ die (na 3-6 maanden werk) op zeker een mbo-praktijkverklaring verdienen en gezien de landelijke eisen voor
Nederlands en Rekenen (onvoldoendes mag), is ook een Entree diploma haalbaar.
3Antonius biedt arbeidsmatige, educatieve dagbesteding voor alle (jong)volwassenen van 16 tot 67 jaar ter voorbereiding
op participatie en als opstap om toch (tenminste een stukje) formeel mbo-bewijs te behalen, waardoor men de trots en het
zelfvertrouwen opbouwt wellicht toch het volledige mbo-diploma te behalen. Dit routes zijn ook bij uitstek geschikt voor
mbo-uitvallers, thuiszitters, statushouders en re-integrerende. Onderstaand de routes die 3Antonius biedt.

Route 2: mbo & beroepsoriëntatie jaar als opstap naar participatie en mbo-praktijkleren.
Doelgroep 2: wil (leren) leren, wil (leren) werken, heeft nog geen externe stage plek

(Jong)volwassenen die wel kunnen werken en wel willen leren, maar het leren of structuur vinden met werken (nog)
moeizaam gaat. Ze doorlopen hetzelfde traject als doelgroep 1, maar dan met meer begeleiding. Ook voor deze groep start
de examenklas na de herfstvakantie en wordt tot oktober georiënteerd, geoefend en gekeken waar je talenten liggen en wat
je niveau is voor Nederlands, Rekenen en Engels. Ook deze groep start met een interne stage, c.q. interne praktijkvakken.
Individueel wordt bekeken wanneer je klaar bent voor een externe stage (het streven is januari-maart). Samen met jou
zoeken we naar een geschikte externe (bij voorkeur betaalde stage). De stage wordt opgebouwd naar 1, 2 uiteindelijk 3
dagen. Je krijgt begeleiding op je stage van een jobcoach en komt minimaal 2 dagen per week nog naar de hoeve, voor de
generieke vakken, en het maken van je STARR’s (bespreken van het beroepsgedeelte). Als de stage goed loopt, wordt met
de werkgever een BBL-leerwerk traject afgesloten. Daaruit wordt de deelname aan de examenklas betaald.
Voorwaarden:
Circa 6-11 maanden 4 tot 9 dagdelen bij 3Antonius, met indicatie zorg.
In beginsel dagbesteding om arbeidsvaardigheden aan te leren
In eigen tempo oefenen met Nederlands, Rekenen, t.b.v. zelfstandigheid (beroepsgericht oefenen)
Facultatief eigen deelname aan de examenklas (5-15) lessen op de 3Antoniushoeve (zie bijlage voor inhoud)
Deelnemers krijgen een interne begeleider/jobcoach voor begeleiding bij leren leren en leren werken & begeleiding bij starten
met portfolio en schrijven reflectieverslagen, STARR
22. Facultatief deelname aan de examenklas (5-15) lessen op de 3Antoniushoeve (zie bijlage voor inhoud)
17.
18.
19.
20.
21.

-

Financiering
Kosten:
Indicatie WMO zwaar, indicatie 6-8 dagdelen WLZ per week, indicatie Jeugdwet,
en/of indicatie via UWV (3Antonius is een formele UWV re-integratiepartner voor modulair, werkfit, naar werk en scholing)
€1800 voor diplomerend traject naar Entree diploma i.c.m. niveau 2,3 mbo-praktijkverklaringen
€200 euro, extra bij 2 examens, ipv van 1 eindexamen.
In 2020 geen kosten mbo-praktijkverklaringen i.v.m. project perspectief op werk, werkend leren.
Mogelijke inkomsten:
Bij externe stage kan werkgever door BBL of OVO-inschrijving ca. €2700 Subsidie praktijkleren cq SLIM subsidie aanvragen
Indicatie via UWV: Marlijn Academie is formele UWV re-integratiepartner voor modulair, werkfit, naar werk, job-coaching
Bij externe stage kan werkgever eventueel deelnemen aan project perspectief op werk (ca €5000 aan middelen),
Kandidaat kan eventueel gebruik maken van extra regeling 2020 https://www.brabantleert.nl/nlleertdoor (ca €1000 )
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Kortom redenen om u aan te melden voor één van de routes:
ü
ü
ü
ü

Ontvang ondersteuning bij de voorbereiding op de stap naar participatie, & (betaald) werk
Houd aansluiting op perspectief op een stukje van een mbo-diploma, tenminste een mbo-praktijkverklaring
Krijg echt ondersteuning in de werkomgeving, voor de werkgever en de kandidaat
Haal op uw eigen tempo toch een mbo-Entree diploma of wellicht zelfs startkwalificatie (mbo-2)

Voor inschrijving of meer informatie, mail: administratie@3antonius.nl .

23.
24.
25.
26.
27.
28.

3Antonius mbo-hoeve is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Het werkrooster is opgebouwd in 4 blokken van 1 ½ uur,
Zorg wordt verleend op basis van een WLZ, WMO indicatie of een budget Participatie
We zijn ook een UWV re-integratie partner, voor UWV werkfit, naar werk, modulaire trajecten, job coaching en UWV scholing.
Vervoer van en naar de Antonius Hoeve, wordt in onderling overleg geregeld.
Voor meer informatie, neem contact op met Jordy van Drunen (06 48396375) / Michelle Wedage (06 38066854) Angelique
Schoone (06 34527404) / en/of Petra Geleijns (06-38094840) Ir. Marlène Ruigrok van Houtum (06 34527400)
29. administratie@mbo-praktijkverklaring.nl www.mbo-praktijkverklaring.nl. www.marlijnacademie.nl www.3antonius.nl

Aanmelden deelname bij een van de leerroutes en/of examenklas, middels inschrijfformulier
Naam deelnemer
Adres deelnemer
Telefoonnummer
Email adres
Naam begeleider/jobcoach
Telefoonnummer en email begeleider/jobcoach
Is deelnemer werkzaam/loopt deelnemer stage
Naam bedrijf/stagebedrijf
Neemt bedrijf deel aan Perspectief op werk
Adres bedrijf/stagebedrijf
Branche, sector
Doel deelname examenklas?

J/N
J/N

Persoonlijke wetenswaardigheden en vooropleiding
Bijzonderheden

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar: administratie@marlijnacademie.nl (0168331700)
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Route 3:

(Leer)Routes als opstap naar participatie en mbo-praktijkverklaring
50% van de VSO /PRO-jongeren stroomt uit naar arbeid zonder Entree diploma of startkwalificatie en uit onderzoek blijkt
dat direct na het VSO/PRO circa 63% betaald werk heeft, en na 3 jaar nog maar 30%. Anderzijds zijn het juist de
‘werkenden’ die (na 3-6 maanden werk) op zeker een mbo-praktijkverklaring verdienen en gezien de landelijke eisen voor
Nederlands en Rekenen (onvoldoendes mag), is ook een Entree diploma haalbaar.
3Antonius biedt arbeidsmatige, educatieve dagbesteding voor alle (jong)volwassenen van 16 tot 67 jaar ter voorbereiding
op participatie en als opstap om toch (tenminste een stukje) formeel mbo-bewijs te behalen, waardoor men de trots en het
zelfvertrouwen opbouwt wellicht toch het volledige mbo-diploma te behalen. Dit routes zijn ook bij uitstek geschikt voor
mbo-uitvallers, thuiszitters, statushouders en re-integrerende. Onderstaand de routes die 3Antonius biedt.

Route 3: Beschut Entree diploma traject evt icm mbo-praktijkverklaring niveau 2
Doelgroep 3: Wil (leren) leren, wil (leren) werken, heeft extra ondersteuning nodig

(Jong)volwassenen die wel (betaald) werk hebben, kunnen werken en wel willen leren, maar het leren moeizaam gaat.
Ze doorlopen hetzelfde traject als doelgroep 4, die alleen voor de examenklas naar Marlijn Academie komt (zie volgende
pagina), maar dan met meer begeleiding. Ook deze (jong)volwassenen hebben een (betaalde) externe stage van 2-4 dagen
per week. Tot oktober wordt georiënteerd, geoefend en gekeken waar je talenten liggen en wat je niveau is voor Nederlands,
Rekenen en Engels. En ook deze groep start met de examenklas na de herfstvakantie.
Het enige verschil met route 4, is dat deze (jong)volwassenen 2 tot 4 dagdelen per week naar 3Antonius komen (met een
zorg indicatie), en op deze dagen extra begeleiding krijgen. Enerzijds met het (leren) werken en de taken als medewerker in
een organisatie. Met het schrijven van STARRS over je taken op de externe stage en wellicht interne stage (per mbowerkproces, dient men middels een STARR aan te tonen dat men weet wat van hen verwacht wordt in het beroep en bedrijf).
Anderzijds ontvangt men extra ondersteuning bij Nederlands, Rekenen, Loopbaan & Burgerschap en Engels, ter
voorbereiding op de generieke examens.
30.
31.

32.
33.

-

Voorwaarden:
Wekelijks een dag per week op de hoeve voor begeleiding bij het maken van STARRS en oefenen met de generieke vakken.
Deelnemers hebben een eigen opgeleide praktijkopleider plus jobcoach, en/of betrokken collega.
o Samen doen zij de begeleiding in de werkomgeving,
o Tevens zorgen zij met de kandidaat voor een volledig portfolio
- een Starr per werkproces en per werkproces een werkprocesbeoordelingsgesprek.
Deelname aan de examenklas (5-15) lessen op de 3Antoniushoeve (zie bijlage voor inhoud) i.s.m. Marlijn Academie
Eindproeve/examen in de werkomgeving van de kandidaat.
Financiering
Kosten:
WMO licht voor de begeleiding op de hoeve, of 2 dagdelen WLZ per week.
€1800 voor diplomerend traject naar Entree diploma i.c.m. niveau 2,3 mbo-praktijkverklaringen
€200 euro, extra bij 2 examens, ipv 1 eindexamen.
In 2020 geen kosten mbo-praktijkverklaringen i.v.m. project perspectief op werk, werkend leren.
Mogelijke inkomsten:
Werkgever kan door BBL of OVO-inschrijving subsidie aanvragen (circa €2700) (Subsidie praktijkleren of SLIM)
Werkgever kan eventueel deelnemen aan project perspectief op werk (ca €5000),
Jobcoach zorgt voor eigen financiering
Indicatie via UWV: 3Antonius is formele UWV re-integratiepartner voor modulair, werkfit, naar werk & job-coaching)
Kandidaat kan eventueel gebruik maken van extra regeling 2020 https://www.brabantleert.nl/nlleertdoor (ca €1000 )
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Kortom redenen om u aan te melden voor één van de routes:
ü
ü
ü
ü

Ontvang ondersteuning bij de voorbereiding op de stap naar participatie, & (betaald) werk
Houd aansluiting op perspectief op een stukje van een mbo-diploma, tenminste een mbo-praktijkverklaring
Krijg echt ondersteuning in de werkomgeving, voor de werkgever en de kandidaat
Haal op uw eigen tempo toch een mbo-Entree diploma of wellicht zelfs startkwalificatie (mbo-2)

Voor inschrijving of meer informatie, mail: administratie@3antonius.nl .

34.
35.
36.
37.
38.
39.

3Antonius mbo-hoeve is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Het werkrooster is opgebouwd in 4 blokken van 1 ½ uur,
Zorg wordt verleend op basis van een WLZ, WMO indicatie of een budget Participatie
We zijn ook een UWV re-integratie partner, voor UWV werkfit, naar werk, modulaire trajecten, job coaching en UWV scholing.
Vervoer van en naar de Antonius Hoeve, wordt in onderling overleg geregeld.
Voor meer informatie, neem contact op met Jordy van Drunen (06 48396375) / Michelle Wedage (06 38066854) Angelique
Schoone (06 34527404) / en/of Petra Geleijns (06-38094840) Ir. Marlène Ruigrok van Houtum (06 34527400)
40. administratie@mbo-praktijkverklaring.nl www.mbo-praktijkverklaring.nl. www.marlijnacademie.nl www.3antonius.nl

Aanmelden deelname bij een van de leerroutes en/of examenklas, middels inschrijfformulier
Naam deelnemer
Adres deelnemer
Telefoonnummer
Email adres
Naam begeleider/jobcoach
Telefoonnummer en email begeleider/jobcoach
Is deelnemer werkzaam/loopt deelnemer stage
Naam bedrijf/stagebedrijf
Neemt bedrijf deel aan Perspectief op werk
Adres bedrijf/stagebedrijf
Branche, sector
Doel deelname examenklas?

J/N
J/N

Persoonlijke wetenswaardigheden en vooropleiding
Bijzonderheden

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar: administratie@marlijnacademie.nl (0168331700)
De 4 routes van 3Antonius als opstap naar participatie en educatie, tenminste een mbo-praktijkverklaring Pagina 6 van 10

Route 4

(Leer)Routes als opstap naar participatie en mbo-praktijkverklaring
50% van de VSO /PRO-jongeren stroomt uit naar arbeid zonder Entree diploma of startkwalificatie en uit onderzoek blijkt
dat direct na het VSO/PRO circa 63% betaald werk heeft, en na 3 jaar nog maar 30%. Anderzijds zijn het juist de
‘werkenden’ die (na 3-6 maanden werk) op zeker een mbo-praktijkverklaring verdienen en gezien de landelijke eisen voor
Nederlands en Rekenen (onvoldoendes mag), is ook een Entree diploma haalbaar.
3Antonius biedt arbeidsmatige, educatieve dagbesteding voor alle (jong)volwassenen van 16 tot 67 jaar ter voorbereiding
op participatie en als opstap om toch (tenminste een stukje) formeel mbo-bewijs te behalen, waardoor men de trots en het
zelfvertrouwen opbouwt wellicht toch het volledige mbo-diploma te behalen. Dit routes zijn ook bij uitstek geschikt voor
mbo-uitvallers, thuiszitters, statushouders en re-integrerende. Onderstaand de routes die 3Antonius biedt.

Route 4: Entree diploma traject evt icm mbo-praktijkverklaring niveau 2
Doelgroep: Wil leren, kan werken; heeft betaald werk

We zien dat het behalen van een mbo-praktijkverklaring (jong)volwassenen met (betaald) werk hebben voor zo’n positieve
boost, trots en zelfvertrouwen zorgt en dat men ontdekt dat het behalen van een mbo-diploma, zeker het Entree diploma toch
ook voor hen toch haalbaar kan zijn. Voor deze groep hebben wij de examenklas-route opgezet.
Ze doorlopen hetzelfde traject als doelgroep 3, alleen zijn ze al zo zelfstandig dat ze alleen voor de examenklas (die alle
verplichte onderdelen om een mbo-diploma bevat) naar de hoeve (Marlijn Academie) komen. Ook deze (jong)volwassenen
hebben een (betaalde) externe stage van 2-5 dagen per week. Bij de start van de examenklas krijg je niveau toetsen
Nederlands, Rekenen en eventueel Engels. Verder krijg je een toegang tot een digitale leeromgeving, waar je in eigen
tempo en tijd mbo-examens kan oefenen om je zo voor te bereiden op de examens. Zowel voor het examen Nederlands,
als Rekenen, krijg je eerst een officieel oefen centraal-examen in Facet, zodat je alle kans krijgt om te groeien en je voor te
bereiden. Het praktijkexamen vindt plaats bij jouw eigen erkend leerbedrijf in jouw eigen werkomgeving.
Voorwaarden:
41. Men komt enkel voor de examenklas naar de Marlijn Academie
42. Deelnemers hebben een eigen opgeleide praktijkopleider plus jobcoach, en/of betrokken collega.
o Samen doen zij de begeleiding in de werkomgeving,
o Tevens zorgen zij met de kandidaat voor een volledig portfolio
- een Starr per werkproces en per werkproces een werkprocesbeoordelingsgesprek.
43. Deelname aan de examenklas (5-15) lessen op de 3Antoniushoeve (zie bijlage voor inhoud) i.s.m. Marlijn Academie
44. Eindproeve/examen in de werkomgeving van de kandidaat.

-

Financiering
Kosten:
€1800 voor diplomerend traject naar Entree diploma i.c.m. niveau 2,3 mbo-praktijkverklaringen
€200 euro extra bij extra tussentijds examen
In 2020 geen kosten mbo-praktijkverklaringen i.v.m. project perspectief op werk, werkend leren.
Mogelijke inkomsten:
Werkgever kan door BBL of OVO-inschrijving subsidie aanvragen (circa €2700) (Subsidie praktijkleren of SLIM)
Werkgever kan eventueel deelnemen aan project perspectief op werk (ca €5000),
en/of indicatie via UWV (Marlijn Academie is een formele UWV re-integratiepartner voor scholing)
Jobcoach zorgt voor eigen financiering
Kandidaat kan eventueel gebruik maken van extra regeling 2020 https://www.brabantleert.nl/nlleertdoor (ca €1000

Toelichting examenklas voor behalen mbo-diploma

Examenklas: entree diploma met praktijkverklaringen niveau 2, duur 10-12 maanden.
Totaal 5-14 examenklas lessen, in dagdelen of dagen.
** bij BBL recht op subsidiepraktijkleren € 2.400,- € 2.700,- bij 40 weken, > 20 uurs dienstverband
* bij OVO voor MKB-bedrijven recht op SLIM subsidie (optie D), € 2.700,- bij 40 weken, > 8 uur werkzaam
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€ 1.800,-**

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kosten omvat:
De mbo-inschrijving Entree BBL of OVO (derde leerweg, t.b.v. mbo-praktijkverklaringen)
De intake en niveautoetsen (Nederlands, Rekenen).
Online examen trainingspakket Studiemeter (Nederlands, rekenen en Engels).
Deelname aan centraal examen CE 2F Nederlands, (lezen en luisteren) 2F Rekenen.
Voor een Entree mbo Entree diploma is deelname aan het centrale examen verplicht, echter hoeft men geen voldoende te
behalen om te slagen. Het is een inspanningsverplichting. Bij het behalen van een voldoende voldoet men wel meteen aan de
voorwaarden voor een mbo-2. Dus belangrijk om zicht te krijgen op de doorstroommogelijkheden.
Deelname aan Loopbaan en Burgerschap
Examinering Engels (niet verplicht voor Entree niveau, wel wenselijk i.v.m. doorstroom naar mbo-2.
Een overall beroepsexamen op de werkplek in het erkend leerbedrijf.
Er vindt tenminste één proeve plaats op de werkplek i.c.m. een CGI (Criterium Gericht Interview). (dit is het eindexamen)
Optioneel een extra proeve op de werkplek: tussenexamen Basis Kerntaak 1 Entree: Voorbereiden, Uitvoeren, Afmelden € 225,
Optioneel extra Begeleiding/jobcoaching: tussentijdse besprekingen en tussentijdse beoordelingen op de werkplek
samen met de werkgever en jobcoach
€ 150,-

Kortom redenen om u aan te melden voor één van de routes:
ü
ü
ü
ü

Ontvang ondersteuning bij de voorbereiding op de stap naar participatie, & (betaald) werk
Houd aansluiting op perspectief op een stukje van een mbo-diploma, tenminste een mbo-praktijkverklaring
Krijg echt ondersteuning in de werkomgeving, voor de werkgever en de kandidaat
Haal op uw eigen tempo toch een mbo-Entree diploma of wellicht zelfs startkwalificatie (mbo-2)

Waar
Door
Wanneer
Meer info

;
;
;
;

3Antonius ; De Langeweg 22, 4771 RB Langeweg
Ir. Marlène Ruigrok van Houtum (06-22491409) en/of Petra Geleijns (06-38094840)
start oktober 2020, zie programmering examenklas
Voor meer informatie, of inhoudelijke vragen kunt u mailen of bellen met
petra@3antonius.nl , en/of administratie@3antonius.nl T: T 06 38 06 68 54
: www.mbo-praktijkverklaring.nl. www.marlijnacademie.nl www.3antonius.nl

Aanmelden deelname bij een van de leerroutes en/of examenklas, middels inschrijfformulier
Naam deelnemer
Adres deelnemer
Telefoonnummer
Email adres
Naam begeleider/jobcoach
Telefoonnummer en email begeleider/jobcoach
Is deelnemer werkzaam/loopt deelnemer stage
Naam bedrijf/stagebedrijf
Neemt bedrijf deel aan Perspectief op werk
Adres bedrijf/stagebedrijf
Branche, sector
Doel deelname examenklas?

J/N
J/N

Persoonlijke wetenswaardigheden en vooropleiding
Bijzonderheden

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar: administratie@marlijnacademie.nl (0168331700
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Wil je komen dan is dit de aanmeldroute voor 3antonius:.
1. Stuur een mail naar administratie@3antonius (in c.c. graag administratie@marlijnacademie.nl) en maak een afspraak
2. Kom vrijblijvend langs samen met de stage coördinator en/of jobcoach van school.
3. Vul alvast het intake formulier in, dan weten we wie je bent. En zo geef je toestemming dat we mogen overleggen met school,
ouders, gemeente en andere instanties om mogelijk te maken, als je zou willen komen.
4. Als het bevalt (ook na een nachtje erover nadenken) bel voor meer informatie, neem contact op met Jordy van Drunen
(06 48396375) / Michelle Wedage (06 38066854) of Petra Geleijns (06-38094840)
5. Je mag ook nog een keer op gesprek komen met je ouders (en/of school).
6. Meelopen: Wij vinden het zelfs fijn als je eerst een paar dagen komt meelopen voor dat je beslist of je wil komen.
7. Meelopen is ook fijn voor ouders, begeleiders en ons. Als je het dan nog steeds leuk vindt dan weten we zeker dat het de
moeite waard is om samen met je ouders, begeleiders van school te onderzoeken hoe we het mogelijk kunnen maken.
8. Als je er serieus over nadenkt om naar 3Antonius uit te stromen, heb je een uitgebreid intake gesprek met Michelle, Petra,
Angelique of Jordy. Dan wordt met jou gekeken waar je interesses liggen en hoe wij dat mogelijk zouden kunnen maken.
(natuurlijk mag een schoolbegeleider, ouder of wie je ook wil hierbij aanwezig zijn, dit mag bij ieder gesprek en altijd)
9. Michelle en Petra zijn de personen die het met de gemeenten gaan regelen dat er een beschikking komt (Jeugd, WLZ, WMO
of participatie). Dit is afhankelijk van de leerroute die het beste bij je past.
10. Zij vragen hulp aan school, ouders om gemeenten te overtuigen dat de ‘omweg’ naar werk, op korte termijn misschien een
omweg is, maar uiteindelijk jou zal helpen om meer kans te maken op betaald werk EN een mbo-praktijkverklaring en/of mbo
diploma.
11. Ons doel is altijd uitstroom naar een (betaalde) leerwerkbaan. Sommigen van jullie hebben bij uitstroom al een betaalde
baan, dan is leerroute 4, geschikt, je loopt dan stage bij je werkgever, en komt 1-2 dagen naar 3Antonius, zodat je ook je
mbo-diploma kan behalen.
12. Vervoer van en naar de Antonius Hoeve, wordt in onderling overleg geregeld.
13. Wat zijn de kosten voor je ouders, We streven erna dat gemeenten, werkgevers de kosten betalen.
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Het lijkt zo een Lange weg om naar Langeweg te komen, maar als jij gemotiveerd bent,
lukt het zeker. Tot nu toe in ieder geval wel. Onderstaande leerplaatsen kan 3Antonius zeker bieden.
Bijlage 1: alle SBB-erkenningen als leerbedrijf; de mogelijkheden voor behalen mbo-praktijkverklaring op de 3Antonius hoeve)

Kortom kon gerust langs. Kijk op www.3antonius.nl voor meer informatie of bel 0168331700
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