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> Wat is het Werkervaringstraject?
Het WET draait om het ontdekken van je mogelijkheden. 

Door middel van persoonlijk afgestemde begeleiding krijg 

je beter zicht op wie je bent, wat je leuk vindt en wat er voor 

jou allemaal mogelijk is. Jij staat centraal en daarom bepaal 

jij zelf mee hoe dit traject verloopt.

> Hoe ziet het WET eruit?
Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt bespro-

ken wat er van jou wordt verwacht. Je kunt vertellen over je 

schoolervaringen  en vragen stellen. Als je start met het traject, 

dan volgt het intakegesprek waarbij je een plan maakt voor de 

komende periode. Zo kun je meer leren over het schrijven van 

je cv, solliciteren, je eigen kwaliteiten, netwerken etc. Allemaal 

zaken die belangrijk zijn voor het vinden en behouden van een 

stageplek, opleiding of (leer)werkplek.
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en daarom bepaal 
jij zelf mee hoe dit 
traject verloopt.



> Voor wie is het WET?
Het WET is voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar die nog geen 

startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie heb je als je mi-

nimaal een vwo-, havo-, of mbo-diploma (niveau 2) hebt be-

haald.. Heb je nog geen startkwalificatie en weet je nog niet in 

welke richting je verder wilt leren, dan kan het WET je wellicht 

verder helpen. De ervaring leert dat je na het WET gerichter en 

gemotiveerder met een opleiding (of de combinatie leren en 

werken) begint.

> Stages?
In het eerste deel van het traject krijg je zicht op jouw voor-

keuren voor bepaalde vakrichtingen. Zodra je weet over welke 

vakken je meer wilt weten, start de zoektocht naar geschikte 

werkgevers die willen meehelpen om je in de praktijk te laten 

ervaren wat hun vak werkelijk inhoudt en je een stage willen 

bieden. Tijdens deze stageperiode word je door je coach verder 

geholpen met persoonlijke gesprekken en opdrachten. Zo ont-

staat er een persoonlijk en realistisch toekomstplan.

> Hoe lang duurt het WET?
Je kunt gedurende het lopende schooljaar instromen bij het 

WET, want het traject wordt  afgestemd op jouw specifieke 

omstandigheden en mogelijkheden. Je blijft in het traject zo-

lang er nog geen herplaatsing naar school voor je mogelijk is. 

Meestal houdt dat in dat je (maximaal) de rest van het lopende 

schooljaar begeleid wordt en vervolgens start bij de opleiding 

van je keuze.

> Meer weten en aanmelden?
Ben je nog leerplichtig? Dan kun je contact opnemen met de 

leerplichtambtenaar van de gemeente waar je woont. Als je 

tussen de 18 en 23 jaar bent dan kun je rechtstreeks contact op-

nemen met Esther van Dam via evandam@leerplein-mzk.nl of 

via 023 - 5113779 of 06 - 46215243.

Een jongere heeft een 
startkwalificatie als 
hij minimaal in het  
bezit is van één van 
de volgende diploma’s:
• vwo-diploma
• havo-diploma
•  diploma op mbo 2 

niveau
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