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BBL LeerWerkTraject

Ontwikkelingsgericht

De leerroute naar een vmbo/BBL diploma

De BBL opleiding kent een succesvolle variant: het LeerWerkTraject
(LWT). Tijdens het LWT leer je en werk je 2 dagen in de week bij een
bedrijf of professionele instelling. Op je werk en op school wordt
veel tijd besteed aan de ontwikkeling van sociale en professionele
vaardigheden. Je wordt steeds zelfstandiger en leert in een team om
te gaan met verantwoordelijkheid. De volwassen omgeving van het
werk heeft een positieve invloed op jouw persoonlijke ontwikkeling.

Het LeerWerkTraject is een veilige en uitdagende route naar een BBL
LeerWerkTraject diploma, want je hebt veel minder examenvakken:
alleen Nederlands en beroepsgericht. Natuurlijk bieden we je meer
vakken aan, maar je hoeft er geen examen in te doen! Je krijgt
wel een bewijs/certificaat van de aanvullende vakken. We hebben
afspraken met het mbo over de vervolgopleidingen. Met het BBL
LeerWerkTraject kun je doorstromen naar niveau 2 binnen het mbo.

Werk

Je kunt kiezen voor een van de volgende profielen:

Het bedrijf waar jij stage loopt past bij jouw profielkeuze. Je krijgt
schoolgerichte opdrachten mee, die je op je stageplaats uitvoert.
Je leert en werkt in het bedrijf, wat je een voorsprong geeft in het
mbo en bij het solliciteren omdat je veel werkervaring hebt opgedaan. Je bent heel gemotiveerd en hebt een afwisselende week.
De examenstof krijg je op school en in het bedrijf. Het stagebedrijf
kiezen we in overleg met jou.

>
>
>
>
>
>

www.stedelijkcollege.nl/obb

Profiel PIE
Profiel BWI
Profiel MT
Profiel EO
Profiel ZW
Profiel ZW-H

(Produceren, Installeren en Energie)
(Bouwen, Wonen en Interieur)
(Mobiliteit en Transport)
(Economie en Ondernemen)
(Zorg en Welzijn)
(Zorg en Welzijn Horeca)

3 dagen leren
op school,
2 dagen leren in
een bedrijf

Afwisselend
Het LeerWerkTraject heeft een afwisselende
en gerichte lestabel:

Les of stage

Per week

2 dagen stage bij een erkend leerbedrijf
Beroepsgerichte praktijkles in jouw sector
Nederlands
Rekenen
Engels
Mentoruur
Maatschappijleer
Bewegen en Sport

14 uur
9 uur
4 uur
1 uur
2 uur
1 uur
2 uur
2 uur

Stagevoorbereiding
Als in de onderbouw bekend
is of je wordt toegelaten
tot het LeerWerkTraject,
wordt beoordeeld welke
stagevoorbereidingen nodig
zijn voor jou.

Coördinatie
Jouw LOB Coach is voor jou
het eerste aanspreekpunt.
Daarnaast is mevrouw
A. van Roekel de coördinator
waar je voor aanmeldingen en
overige vragen terecht kunt.

Vragen?
Voor vragen neemt u
telefonisch contact op via
tel. 040 - 264 53 64.
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