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Leren en werken

Vanwege haar 
doorzettingsvermogen 
en de manier 
waarop ze zich heeft 
ontwikkeld tijdens haar 
loopbaan, werd Divna 
uitgeroepen tot de 
Topper 2013 van het 
Festival van het Leren.

Divna (60):  
De waarDe van ervaring

Divna kwam als 18-jarige vanuit het voormalig Joegoslavië 

als gastarbeider naar nederland. Ze begon in een haring-

fabriek en werkte vervolgens twaalf jaar als voedings-

assistent in een ziekenhuis. in de avonduren volgde ze een 

mbo-opleiding voor toeristisch medewerker, maar werk 

in die sector vond ze niet omdat ze onvoldoende Duits en 

engels sprak.

in 1990 kreeg Divna een dochter die ernstig spastisch 

bleek te zijn en tot haar tiende door Divna thuis werd 

verzorgd.

Op haar 46e kwam Divna weer op de arbeidsmarkt. “Het 

was lastig iets te vinden. ik werd gezien als ‘oud’. Uiteinde-

lijk kwam ik terecht op een participatiebaan in Zoetermeer, 

waar ik werkte bij diverse wijkposten. Dat was erg leuk en 

afwisselend, maar na drie jaar hield het op. vervolgens kon 

ik met behoud van uitkering aan de slag in een kringloop-

winkel: leuk, maar met weinig toekomst.”

Sinds 1 april 2012 werkt Divna als administratief mede-

werkster bij het leerwerkloket Haaglanden/Zuid-Holland 

Centraal. “Dat ik mocht solliciteren heb ik te danken aan 

mijn presentatie tijdens een speedmeet met werkgevers. 

Dankzij een ervaringscertificaat kon ik goed aantonen wat 

ik te bieden heb. ik ben nog steeds erg blij met deze baan. 

nu draai ik weer volwaardig mee.”

vanwege haar doorzettingsvermogen en de manier waarop 

ze zich heeft ontwikkeld tijdens haar loopbaan, werd Divna 

uitgeroepen tot de Topper 2013 van het Festival van  

het leren.
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Op verschillende momenten in uw loopbaan kunt u vragen hebben 

over leren en werken: Welke opleiding past bij mij en waar kan ik die 

volgen? In welke sector heb ik als werkzoekende de meeste kans op 

werk? Waar vind ik een stageplek? Wat zijn de mogelijkheden voor 

bijscholing? Kan ik op mijn leeftijd nog een nieuw beroep kiezen? 

Wat is mijn ervaring waard?

FlOOr (15):  
wOrkSHOp ‘kieZen’

Floor zit in haar laatste jaar van het vmbo en heeft geen 

idee wat ze hierna wil gaan doen en welk beroep ze moet 

kiezen. Ze weet wat ze niet wil: niet iets met kinderen of 

dieren of in de zorg, geen kapper of banketbakker. Ze 

houdt van knutselen en met haar handen werken. Floor’s 

moeder belt het leerwerkloket noord-Holland noord: 

”Hoe vinden we de juiste vervolgopleiding voor Floor?” 

anita Metzelaar van het leerwerkloket geeft haar de tip 

om de workshop ‘kiezen, hoe begeleid je dat?’ te volgen, 

die rOC Horizon College organiseert voor ouders en 

kinderen samen. Ook benoemt ze een aantal (gratis) 

beroepskeuzetests die Floor ter voorbereiding op het 

internet kan doen.

een aantal weken later meldt de moeder dat Floor voor 

de opleiding Meubelmaker heeft gekozen bij het Horizon 

College in Heerhugowaard. “Het lijkt haar heel erg leuk 

en ze kan haar creativiteit hierin kwijt. we zijn allemaal 

blij en opgelucht dat Floor nu verder kan. ik wilde even 

zeggen dat jullie nog het meeste gedaan hebben voor 

Floor, echt heel tof!”

Meer Weten?

Informatie over opleiding en kans op werk vindt u op 

www.lerenenwerken.nl.

Iedereen kan bij het leerwerkloket terecht voor onafhankelijk 

advies over: 

•  opleidingen

• loopbaanoriëntatie en –advies

• informatie over kansrijke beroepen

• tests (CTC): wat wil ik en wat kan ik?

• ervaringscertificaten (EVC)

• hulp bij het vinden van een leerwerkbaan

•  mogelijkheden voor deelname aan eventuele 

instroomprojecten in uw regio

•  informatie over mogelijkheden om uw opleidingskosten 

vergoed te krijgen

Kijk voor het dichtstbijzijnde Leerwerkloket op 

www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. 

Aan een adviesgesprek bij een Leerwerkloket zijn geen  

kosten verbonden.

rObberT (32): 
COMpeTenTieTeST

robbert heeft een vmbo-opleiding afgerond en ruime 

administratieve werkervaring opgedaan bij diverse 

organisaties. begin 2014 is hij werkloos geworden 

als gevolg van een reorganisatie. een combinatie van 

administratieve werkzaamheden en persoonlijk contact 

met mensen spreekt hem erg aan. een functie bij per-

soneelszaken lijkt hem daarom wel wat, maar daarvoor 

heeft hij niet de juiste opleiding.

Heidi lammers van leerwerkloket noordoost-brabant 

neemt robbert een competentietest af. naar aanleiding 

hiervan oriënteert hij zich verder op mogelijk geschikte 

werkvelden. Ook stelt hij een krachtiger cv op en maakt 

een videopresentatie over zichzelf. Hij heeft nu helder 

voor ogen wat hij zoekt. “Heidi heeft mij op een prettige 

en persoonlijke manier ondersteund bij het vinden van 

een passende leerbaan. Mede dankzij haar hulp heb ik 

nu een leuke stage en kan ik beginnen met mijn mbo-

opleiding personeel & arbeid,” aldus robbert. 

naast zijn opleiding is robbert per juni 2014 werkzaam 

als medewerker HrM. Heidi lammers: “robbert heeft 

mijn adviezen ter harte genomen en mede dankzij  

zijn doorzettingsvermogen is het hem gelukt!”

Sabrina (23): MeT bOl  
nieT TUSSen De JOnkieS

in verband met leeftijdsverschillen ziet Sabrina het niet 

zitten om terug naar school te gaan. Ze bezoekt het 

leerwerkloket Haaglanden om andere mogelijkheden te 

onderzoeken. Samen met leerwerkadviseur Martin Over-

beeke, bekijkt ze het scholingsaanbod voor volwassenen 

van Capabel. Toevallig is er diezelfde dag een voorlich-

tingsbijeenkomst van Capabel, waarna Sabrina zich 

inschrijft voor de bOl-opleiding pedagogisch werker 

(Jeugdzorg) op niveau 4. Ze wordt uitgenodigd voor een 

test om te kijken of ze de opleiding in één jaar kan doen. 

Sabrina slaagt voor de test. “Het gaat pittig worden, 

maar ik weet dat ik hiermee echt een betere toekomst ga 

krijgen en ik ga er vol voor. ik zal deze opleiding zeker 

aanraden bij andere jongeren van mijn leeftijd en ouder, 

omdat je niet met 16-jarigen zit en niet elke dag naar 

school hoeft. ik ben echt heel erg blij dat ik deze stap heb 

genomen en kan niet wachten tot ik mag beginnen.”

blijven leren

er zijn diverse mogelijkheden om u tijdens uw loopbaan ver-

der te ontwikkelen. Opleidingen zijn vaak in deeltijd te volgen, 

zodat u kunt studeren naast een baan. Daarnaast zijn er 

duale opleidingen waarbij werken onderdeel is van de studie. 

Of u kiest voor afstandsonderwijs: zelfstandig thuis studeren 

en zelf je tijd indelen. Als u werkt, kunt u mogelijk opleidingen 

en cursussen volgen via uw werkgever.

werkend leren

een leerbaan is een baan waarin u leren en werken com-

bineert. Werkend leren kan via een beroepsopleiding in het 

MBO (BBL) en in het HBO-duaal. In de meeste regio’s zijn 

er instroomprojecten waarbij scholing en het opdoen van 

werkervaring samengaan. Deze projecten zijn voor bepaalde 

doelgroepen of in sectoren waar veel vacatures zijn, bijvoor-

beeld in de techniek.

weet wat u te bieden hebt

Om verder te komen op de arbeidsmarkt is het nodig te  

weten wat u wilt en wat uw kwaliteiten zijn. een loopbaantest 

is hierbij handig. er zijn tests die u zelf kunt doen op internet, 

maar u kunt ook de hulp inroepen van een testadviseur  

(CTC: Competentie Testcentrum).

Een Ervaringscertificaat (EVC) maakt zichtbaar wat u waard 

bent. Alle kennis en vaardigheden die u hebt opgedaan in uw 

werk én daarbuiten, worden hierin vastgelegd. Voor wie wil 

(door)studeren kan het Ervaringscertificaat soms leiden  

tot vrijstellingen.

In de meeste 
regio’s zijn er 
instroomprojecten 
waarbij scholing 
en het opdoen 
van werkervaring 
samengaan.

Het Leerwerkloket 
geeft Floor de tip om 
de workshop ‘Kiezen, 
hoe begeleid je dat?’ 
te volgen, die ROC 
organiseert voor 
ouders en kinderen 
samen.

een ervarings-
certificaat (EVC) 
maakt zichtbaar 
wat u waard bent. 
Alle kennis en 
vaardigheden die u 
hebt opgedaan in uw 
werk én daarbuiten, 
worden hierin 
vastgelegd

Leerwerkloket 
noordoost-Brabant 
neemt Robbert een 
competentietest 
af. naar aanleiding 
hiervan oriënteert 
hij zich verder op 
mogelijk geschikte 
werkvelden.

 


