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W ER K EN AAN J E DI PL O M A
Als je van het vmbo komt en 16 of 17 jaar bent, moet je nog even verder leren.
Je gaat naar school tot je 18e verjaardag of tot je een startkwalificatie hebt
behaald. Dit is een diploma havo, vwo of mbo-2 (of hoger). Mét zo’n
startkwalificatie kom je sneller aan een baan dan zonder. Maar er zijn nog
meer voordelen. Met een startkwalificatie verdien je meer! Werkgevers
hebben het liefst werknemers met diploma’s. Als je die niet hebt, krijg je alleen
werk waarvoor geen diploma’s worden gevraagd. Een goede reden dus om
jouw toekomst zeker te stellen door het behalen van je startkwalificatie!
W ELKE OPLEIDING GA JE VOL GEN NA HET VMBO ?
Vmbo-diploma op zak … en dan? Misschien ga je naar de HAVO of heb je je
al opgegeven voor een mbo-opleiding bij een ROC. Het kan ook zijn dat je het
nog niet weet. Twijfel je of je wilt leren, werken of misschien wel allebei? Kom
je er zelf niet uit en vind je het fijn als iemand met je meedenkt over een
vervolgopleiding? Dan kun je hiervoor terecht bij het Trajectbureau Opleiding
& Werk van SOVEE.
G ESTOPT MET SCHOOL … HOE NU VERDER ?
Ben je met veel zin begonnen aan een opleiding, maar valt die opleiding in de
praktijk tegen? Het gebeurt vaker dat jongeren er achter komen dat de
gekozen opleiding toch niet goed bij ze past. Maar blijf dan niet zomaar weg
van school! Stoppen vóór je 18e zonder startkwalificatie, mag niet van de wet!
Meld het op school direct bij je mentor of studieloopbaanbegeleider. Die kan je
helpen met het zoeken naar een opleiding die wel bij je past. Met deze vragen
kun je ook terecht bij het Trajectbureau van SOVEE. Samen met jou kunnen
zij ervoor zorgen dat jij je schoolcarrière weer op de rails krijgt en je
startkwalificatie behaalt.
O UDER DAN 18 JAAR EN NOG GEEN S T AR T KW AL IFI C ATI E ?
Ben je 18 jaar of ouder en is het nog niet gelukt om je startkwalificatie te
behalen? Geen paniek, je bent nog steeds in beeld! Tot je 23e jaar kan de
trajectbegeleider van het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
voortijdig schoolverlaten) jou helpen. Hij/zij neemt meestal contact met je op
en maakt dan samen met jou een plan om alsnog je startkwalificatie te
behalen.
Wil je zelf alvast een afspraak maken met het RMC, neem dan contact op met
SOVEE/ Trajectbureau, Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort,
T 033 - 470 2159
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