
Programma:

➢ Leerwerkloket RegioAV

➢ Wegwijzer

➢ Opleidingen en Arbeidsmarkt 

➢ Contact



Leerwerkloket Regio AV

➢ is een samenwerking tussen AVRES, het 

UWV Werkbedrijf en ROC Da Vinci en 

wordt  ondersteund door S-BB en de 

arbeidsmarkt regio.

➢ wordt bemenst door:

Adviseur Leren & Werken 

Jojanneke Voogdgeert

Projectleider Leerwerkloket Regio AV

Ricardo Choenni



Doel

➢Iedereen met vragen over 

“Leren en Werken” de weg 

te wijzen en te adviseren.

➢Daartoe netwerk opbouwen 

en onderhouden



Doelgroepen

➢Opleidings- en 

werkzoekenden

➢Werkgevers

➢Netwerkpartners



Dienstverlening werkgevers

➢Advies arbeidsmarkt, 

loopbaanadvies en taal

➢Advies financiële regelingen en 

subsidies

➢Om-, her-, en bijscholing van 

personeel

➢Organiseren leerwerktrajecten



Dienstverlening aan werk –

en opleidingszoekenden

➢ Advies over studie/beroepskeuze met 
arbeidsperspectief,

➢ Mogelijkheid om capaciteiten- en 
interessetesten af te nemen,

➢ Advies over opleidingen en financiële 
regelingen,

➢ Advies bij het zoeken/ vinden van BBL/BOL 
plekken of een baan,

➢ In kaart brengen van bestaande projecten



Aanmelden gesprek

Via:

Invullen contactformulier op de website

https://regioav.lerenenwerken.nl/

Belangrijk:

➢ Contactgegevens

➢ CV toevoegen

➢ Benoem je vraag

https://regioav.lerenenwerken.nl/


Wegwijzer Regio AV

In de regio regio AV is er veel aanbod op het 
terrein van  Leren & Werken.

De “Wegwijzer” biedt professionals, opleidings-
en werkzoekenden en bedrijven uit de regio AV 
inzicht in het grote aanbod van:

- (beroeps)opleidingen,
- scholingstrajecten, 
- regionale projecten,
- advies- en ondersteunde 
organisaties op het terrein van Leren& Werken.



Toegankelijkheid Wegwijzer

De “Wegwijzer regio AV” is een tool

voor alle partners, werkgevers en

opleidings- en werkzoekenden.

De Wegwijzer regio AV is online toegankelijk 

via:

https://regioav.lerenenwerken.nl

En via de website:

https://regioav.lerenenwerken.nl/de-wegwijzer

https://regioav.lerenenwerken.nl/
https://regioav.lerenenwerken.nl/de-wegwijzer


Arbeidsmarkt

Oriëntatie op de arbeidsmarkt:

➢ www.kansopwerk.nl (MBO-gericht)

➢ Arbeidsmarktinformatie van het UWV (ook regionaal: alle 

niveaus):www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publica

ties/publicaties-over-regios/regio-in-beeld

➢ www.beroepeninbeeld.nl (MBO-gericht)

➢ Wegwijzer regio AV:

https://regioav.lerenenwerken.nl/wegwijzer-regioav

(regionaal; MBO-gericht)

➢ Kansberoepen UWV: (alle niveaus)

https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-

beroep/kansrijke-beroepen

http://www.kansopwerk.nl/
http://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicaties-over-regios/regio-in-beeld
http://www.beroepeninbeeld.nl/
https://regioav.lerenenwerken.nl/wegwijzer-regioav
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/kansrijke-beroepen


Opleiding en arbeidsmarkt

Oriëntatie bij het vinden van een opleiding of beroep:

➢ Wegwijzer regio AV via website LWL regio AV: 

https://regioav.lerenenwerken.nl/de-wegwijzer

(regionaal: MBO niveau)

➢ www.werk.nl (alle niveaus)

➢ www.stagemarkt.nl (BBL-vacatures en stage/BOL-

plekken: MBO-niveau)

➢ https://regioav.lerenenwerken.nl/vacatures

(regionale BBL-vacatures + korte trajecten met 

baangarantie: MBO-niveau)

https://regioav.lerenenwerken.nl/de-wegwijzer
http://www.werk.nl/
http://www.stagemarkt.nl/
https://regioav.lerenenwerken.nl/vacatures


Extra mogelijkheden

➢Taalpunt (voor ondersteuning bij 

verbeteren Nederlandse Taal)

➢ www.studiekeuze123.nl : onafhankelijk 

studiekeuze informatie over het hoger 

onderwijs

➢ Diverse instrumenten van het UWV

http://www.studiekeuze123.nl/


Extra mogelijkheden 

➢ Startersbeurs (tot 27 jaar, met 

startkwalificatie, geen uitkering)

➢ Studiefinanciering: vanaf 1-8-2017 

mogelijk voor iedereen tot 55 jaar,

➢ Indien WWB uitkering bij de Sociale 

Dienst/AVRES: biedt diverse 

instrumenten.  



Contact Leerwerkloket 

Regio AV

Ricardo Choenni: 06-11764943

Jojanneke Voogdgeert: 06-10993421

E-mail:

regioav@lerenenwerken.nl

Website: 

https://regioAV.lerenenwerken.nl

Volg ons op: 

mailto:regioav@lerenenwerken.nl
http://drechtsteden.lerenenwerken.nl/

