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LEERWERKTRAJECT

Wat is een leerwerktraject (LWT) ?

Jouw diploma

Normaal gesproken zit je vier jaar op het vmbo. Wanneer je je diploma
hebt gehaald, ga je naar het MBO, maar als jij het nu fijner vindt om te
leren door te doen en vier jaar op school zitten voor jou veel te lang
duurt, is een leerwerktraject uitermate geschikt voor jou. Je zit minder
op school, je hebt meer praktijk en toch heb je na vier jaar een vmbodiploma.

Aan het eind van je LWT maak je een centraal praktijkexamen voor je
profielvak en maak je het examen Nederlands. Als je daarvoor slaagt en
je hebt jouw stageopdrachten met een voldoende afgesloten, dan ontvang je een officieel BBL-diploma. Op dit diploma staat dan een LWTaantekening en deze wordt geaccepteerd door het MBO (niveau 2).

In een leerwerktraject (afgekort LWT) ben je minimaal drie dagen in de
week op stage. De andere twee dagen volg je op school de lessen Nederlands en de lessen van je profielkeuze Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten.

De begeleiding
Jouw stagebedrijf werkt goed samen met Groevenbeek Putten. Op je
stagebedrijf word je begeleid en je mentor en de LWT-coördinator zullen regelmatig contact met je ouderhouden. Je bent zelf verantwoordelijk voor je stageopdrachten, maar natuurlijk kan je hulp vragen.

Hoe kom je in een LWT ?
Je komt niet zomaar in een LWT. In de gesprekken met elkaar (jij, ouder
(s)/verzorger(s), mentor, teamleider, ondersteuningsteam) kijken we
naar datgene dat het beste bij je past, naar je motivatie, naar je inzet,
naar hoe jij het beste leert en naar wat je graag wilt worden. Als we vinden dat een LWT bij jou past, dan krijg je de gelegenheid om een stageplaats te zoeken bij een erkend leerbedrijf. Als jouw stagebedrijf nog
geen erkend leerbedrijf is, kunnen we het bedrijf adviseren over hoe zij
dat kunnen worden.

Wat leer je ?
Op school volg je de lessen Nederlands en je profielvak. Tijdens je stage
leer je vooral praktische vaardigheden.

Vragen?
Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar lwt@groevenbeek.nl

