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Jonge mensen een vak leren zodat zij op eigen kracht  
werk vinden. Daar staat Ambachtsplein voor. 

We bieden jou de kans om je in je eigen tempo te ontwikkelen. Hiervoor heeft 
Ambachtsplein drie verschillende opleidingen. Samen met jou zoeken we naar 
de perfecte balans tussen praktijk en theorie. Voor het praktijkgedeelte beschikt 
Ambachtsplein over een groot netwerk van vakmensen die jou hun vak willen leren. 

Tijdens je opleiding leer je niet alleen een vak. Belangrijke kwaliteiten voor  
een werknemer komen ook aan bod. Hoe ben je collegiaal en klantvriendelijk?  
Hoe presenteer je jezelf en neem je verantwoordelijkheid?
Tijdens je opleiding houd je ook een portfolio bij. Hierin staat omschreven wat  
je hebt geleerd. Dat is belangrijk voor je zoektocht naar een baan.

Bij Ambachtsplein leer je hoe het is om te werken in de echte wereld. Na het 
afronden van je opleiding beschik je over voldoende ervaring, een officieel diploma  
of certificaat en je portfolio. Hiermee ben je uitstekend voorbereid op je toekomst  
en kun je een baan zoeken.

Ambachtsplein doet dit echter niet alleen. We slaan graag de handen ineen met 
ondernemers en zijn daarom altijd op zoek naar partners. Meer hierover lees je 
achterin de brochure.
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dRieopleidinGs
MogelijkhedeN
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Talenten
ExPeditie

Voordat je begint aan een opleiding van Ambachts-
plein, is het belangrijk te weten waar je talenten en 
interesses liggen. Met de TalentenExpeditie ga je op 
expeditie naar jezelf. In een programma van enkele 
weken voer je diverse praktische opdrachten uit. Je 
wordt gecoacht en gaat op pad. Zo leer je wat je goed 
kunt en wat je nog zou willen leren. Je ervaart ook 
hoe het is om dingen samen te doen, wat je daarbij 
goed af gaat en wat minder goed.

Tijdens de training 'Op Eigen Kracht' van Ambachtsplein 
leer je verantwoordelijkheid te nemen, jezelf te presenteren 
en te werken aan je portfolio. Daarnaast train je hoe je 
een goede werknemer bent. Bijvoorbeeld: Hoe ben ik 
klantvriendelijk en collegiaal? En dat alles zodat je zelf 
een baan kunt vinden én behouden, op eigen kracht.

Training
eigen

op

kracht

Ambachtsplein biedt drie soorten opleidingen aan:

EntreeopleidinG Je gaat twee dagen per week naar 
school en twee dagen per week op stage. Je leert werken in 
één van de werkplaatsen of bij een erkend leerbedrijf. Samen 
met Ambachtsplein werk je toe naar een eindexamen. Als je 
de opleiding hebt voltooid, kun je met een mbo-diploma op zak 
verder gaan werken of leren. 

PraktijkgeRichte opLeidiNg Je gaat aan de slag 
in een vertrouwde omgeving. Bij een stagebedrijf of in één 
van de werkplaatsen van Ambachtsplein leer je een vak dat 
jij leuk vindt. Je leert ook werknemersvaardigheden en hoe je 
een goede collega bent. Het resultaat? Belangrijke ervaring en 
kennis, deelcertificaten en zicht op een (betaalde) baan.

Leermeester-gezEl Een vak leren van een échte 
vakman. Dat is het leermeester-gezel-principe. Je gaat 
maximaal anderhalf jaar aan het werk bij een bedrijf uit het 
netwerk van Ambachtsplein. Eerst als leerling, daarna als 
volwaardig gezel. Je helpt, werkt, assisteert. En leert werken.  

Is je interesse gewekt? Op de volgende pagina’s worden de 
opleidingen uitgebreid belicht.

Ambachtsplein beschikt over drie unieke 
opleidingen. Deze worden zoveel mogelijk 
afgestemd op jouw interesses en talenten.  
We vinden het belangrijk dat je tijdens je  
opleiding alles leert wat met werken te 
maken heeft. Een vak, maar ook werknemers-
kwaliteiten.

wat PasT bij joU Die vraag staat aan het begin van 
elke opleiding centraal. Samen kijken we waar jouw wensen, 
interesses en talenten liggen. Ook als je dat nog niet precies 
weet. We laten je kennismaken met verschillende beroepen. 
Aan jou de keuze! Waar ga jij leren werken?



In welk vakgebied wil jij leren werken? Tijdens de 
Entreeopleiding ga je stage lopen bij een officieel 
erkend stagebedrijf in het vakgebied dat je hebt 
gekozen. Je wordt hierin begeleid door een coach 
van Ambachtsplein.

• bouwen En wonen
• fietstechnieK
• Horeca
• dienstverlening en Zorg
• veRkoop en Retail

EntreeopleidiNg
 Twee dagen werken, twee daGen schooL

Een uitstekende basis voor een (betaalde) baan. Die leg je 
door een Entreeopleiding te volgen. Je leert in je eigen tempo 
een vak dat jij leuk vindt. Na één tot twee jaar sta je met een 
officieel mbo-diploma in je handen.

De Entreeopleiding is bedoeld voor leerlingen die graag een 
opleiding willen volgen, maar vastlopen op een ROC. Bij een 
Entreeopleiding ga je twee dagen per week naar school en  
twee dagen per week op stage. Dit in een vak dat jij leuk vindt.
De opleiding duurt één tot maximaal twee jaar. Je volgt de 
opleiding in je eigen tempo. 

Als je slaagt voor het officiële eindexamen, ligt de (vak-)
wereld aan je voeten. Je hebt op school geleerd welke 
sociale vaardigheden nodig zijn op de werkvloer. Op stage 
heb je geleerd welke vaardigheden bij je vak horen. Nu kun 
je aan de slag als assistent of doorstromen naar een mbo-
vervolgopleiding niveau 2.

vaKgebiedeN



vaK
gebiedeN

Als je de vraag: ‘Wat wil ik?’ hebt beantwoord, gaan we op zoek 
naar een geschikte (stage)werkplek. Dat kan zijn bij een bedrijf, 
maar ook in één van de eigen werkplaatsen van Ambachts-
plein. Hier haal je belangrijke deelcertificaten, waarmee je kan 
zeggen: dit kan ik. De praktijkgerichte opleiding heeft (stage)
werkplekken in de vakgebieden:

• Hout en bouw
• fietstechnieK
• hoReca
• meTaal
• schildereN

Praktijkgerichte opleiding

je talenT ontplooien in Een  
vErtrouwde omGeving Wat kan ik en wat wil ik? 
Die vragen staan centraal bij de praktijkgerichte opleiding.  
Samen stemmen we de opleiding af op jouw talenten en 
interesses. Vervolgens ga je aan de slag in de praktijk. Je doet 
ervaring op en kan officiële deelcertificaten halen. Om een 
betaalde baan te krijgen, moet je ook andere vaardigheden 
beheersen zoals: op tijd komen, samenwerken en doorzetten. 
De praktijkgerichte opleiding helpt je op al die vlakken. Zodat 
je je talenten verder ontwikkelt en straks kan gaan doen wat 
je echt wilt.

Eigen werkplaaTsen Ambachtsplein heeft eigen 
werkplaatsen voor deze opleiding. Hier maak je echte 
producten in een vertrouwde omgeving. De begeleiding is 
in handen van gecertificeerde docenten en begeleiders. Ben 
je klaar voor de volgende stap? Dan is er volop keus: vanuit 
de praktijkgerichte opleiding kun je doorstromen naar een 
vervolgopleiding, een (betaalde) baan of zinvolle dagbesteding. 
Ambachtsplein helpt je daarmee.
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Ambachtsplein beschikt over een groot netwerk van 
vakmensen die jou hun vak willen leren. Dit kan in 
klassieke ambachten zijn, zoals banketbakker en 
meubelmaker, maar ook in moderne vakgebieden, 
zoals webdesigner en vormgever. Ambachtsplein 
gaat samen met jou op zoek naar de perfecte match 
tussen leermeester en gezel.

• houT en bouw 

• mobiliteit en Techniek 

• hoReca en gebaK 

• Media en design 

• Huis en tuiN

vaKgebiedeN

LeerMeester  GezEl
Leren van een ervaren vaKman Wil jij iets met  
je handen doen? Van een ervaren vakman een vak leren dat jij 
leuk vindt? Dan is de leermeester-gezel-opleiding écht iets voor jou.

Het principe van de leermeester-gezel stamt uit de 
middeleeuwen. Ambachtslieden gaven op deze manier hun 
kennis, kunde en vakmanstrots door aan hun gezel. Nu ga jij  
aan het werk bij een ervaren vakman. Eerst als leerling, later  
als volwaardig gezel. Je leert hier het vak dat je leuk vindt.  
En, belangrijker nog: je leert wat het betekent om te werken.

De opleiding bestaat uit de zeer leerzame periode bij een bedrijf 
en uit de training ‘Op Eigen Kracht’. Aan het eind van de opleiding 
krijg je een officieel certificaat, waarmee je het beroepenveld in 
kan. Aan goede vakmensen is namelijk altijd behoefte.
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Tijdens een eerste afspraak kijken we goed waar jouw wensen, 
interesses en talenten liggen. Ook als je dat nog niet precies weet.  
Aan de hand daarvan stellen we samen een plan van aanpak op.

Je gaat aan de slag bij een bedrijf of in één van onze werkplaatsen.  
Hier doe je belangrijke ervaring op. Ook bieden we je de mogelijkheid 
(deel)certificaten te halen. Goed voor je cv!

Met je opgedane ervaring en behaalde certificaten en/of diploma’s,  
ben je klaar voor een volgende stap. Je gaat verder leren of op zoek 
naar een baan. Je portfolio van Ambachtsplein helpt hierbij.

iN 3 sTappeN
naaR een baaNJe hebt je opleiding bij Ambachtsplein 

afgerond en bent klaar voor een volgende 
stap. Je zoekt een baan. Tijdens die zoek-
tocht is het heel belangrijk dat je kunt laten 
zien wat je vaardigheden zijn. Daarom 
maak je tijdens je opleiding een portfolio.

Hierin houd je vanaf het begin bij wat je 
leert, wie je bent, wat je gemaakt of gedaan 
hebt en hoe je ontwikkeling verloopt. Samen 
met je cv vormt je portfolio je visitekaartje! 
'Dit ben ik en dit kan ik', zeg je tegen bedrijven.

PersooNlijk

dit kan ik
poRtfolio



dE
Het

wiN-win
bedRijfslevEn

voor

Jonge mensen hebben de toekomst. Ook 
in het bedrijfsleven. Ambachtsplein biedt 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
handvatten voor een toekomst in dat 
bedrijfsleven. Maar kan dat niet alleen.  
Om leerlingen broodnodige ervaring op te 
laten doen in het beroepenveld, slaan we 
graag de handen ineen met ondernemers! 
Samen met ondernemers gaan we voor  
een win-win-situatie.

waT maG je verwAchteN Ambachtsplein vindt 
dat iedere jongere het recht heeft zichzelf te ontwikkelen in een vak 
dat hij of zij leuk vindt. Te leren werken in de echte wereld. Door 
als bevlogen vakman of vakvrouw een leerling onder je hoede 
te nemen, bied jij hem deze belangrijke kans. De investering: 
begeleidingstijd tijdens de eerste maanden. De opbrengst: een 
bekwame gezel, het vormgeven van maat schappelijk verantwoord 
ondernemen en persoonlijke ontwikkeling.
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woRd partNeR Ambachtsplein beschikt over een groot 
netwerk van ondernemers. Wat ze gemeen hebben, is gevoel 
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast 
zijn ze bevlogen over hun ambacht en geven ze graag hun 
kennis, kunde en vakmanstrots door.

De leerlingen hebben vaak een broos zelfvertrouwen. In het 
reguliere onderwijs zijn ze (meer dan eens) vastgelopen. 
Samen met Ambachtsplein kijken de leerlingen waar hun 
talenten en interesses liggen. De medewerkers van Ambachts-
plein gaan op zoek naar een perfecte match met een midden- 
of kleinbedrijf in de regio. Alleen dan ontstaat er een echte 
win-win-situatie.

Door middel van een stage of de unieke leermeester-gezel-
opleiding, doet de leerling zeer waardevolle ervaring op bij 
een bedrijf. Tijdens laatstgenoemd traject leert een ervaren 
vakman of vakvrouw een leerling het vak. De eerste maanden 
als leerling, daarna als volwaardig gezel. De jongere vormt 
hierdoor een meerwaarde voor het bedrijf. Een jobcoach van 
Ambachtsplein is nauw betrokken bij het traject.

Behalve dat ze een vak leren, ontwikkelen de leerlingen ook 
een werknemersmentaliteit en zelfregie. Een vast onderdeel 
van het traject is de training ‘Op Eigen Kracht’. Tijdens deze 
training leren de jongeren verantwoordelijkheid te nemen, 
zichzelf te presenteren en te werken aan hun portfolio. 
Het resultaat aan het einde van het traject: een tevreden 
ondernemer en een jongere met een toekomst in het 
beroepenveld.

Ambachtsplein gaat ook graag de perfecte match met jou aan! 
Word partner en word onderdeel van de win-win-situatie. 
Samen geven we jongeren de kans om te leren werken in de 
echte wereld.

Partner worden van Ambachtsplein? En op die 
manier maatschappelijk verantwoord ondernemen 
vormgeven? Dat kan op vele manieren! Uitgangspunt 
is dat we samen komen tot een win-win-situatie.  
Op www.ambachtsplein.nl/partner vind je alle  
voordelen die een partnership met Ambachtsplein 
jou biedt.

www.ambachtsplein.nl/partner

word ooK
  Partner
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