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We doen het samen
Bij de verlengde leerweg werken we veel 
samen. Natuurlijk met jou!
En verder met:
• dagcentra van Ons Tweede Thuis
• ACADEMIE
• Adviespunt
• Afslag Werk van Ons Tweede Thuis
• AM Match
• UWV
• met je school
• met bedrijven die werkplekken hebben

Wat heb je nodig om mee te doen? 
Je hebt een beschikking van de gemeente 
nodig.

O n s  Tw e e d e  T h u i s

V E R L E N G D E  L E E R W E G

JIJ&IK zeggen we bij Ons Tweede 
Thuis. Samen werken we aan een 
goed leven voor mensen met een 
beperking in de regio Amstelland, 
Meerlanden, Zuid- en Midden-
Kennemerland en de gemeenten 
Amsterdam, Haarlem, Diemen en 
De Ronde Venen.

Contact
Wil je meer weten, 
bijvoorbeeld over ons aanbod, 
hoe je je kunt aanmelden en 
welke indicatie je nodig hebt? 
Neem dan contact op met de 
afdeling Zorgbemiddeling: 
0297 353872
zorgbemiddeling 
@onstweedethuis.nl
www.onstweedethuis.nl

Ons Tweede Th uis
DE ACADEMIE



Training
In het eerste jaar van Verlengde 
leerweg volg je de training 
‘Op stap naar werk’. Daar leer je 
allerlei nuttige dingen voor werk 
zoals zelfstandig reizen en hoe je je 
gedraagt op een werkplek.
Na het eerste jaar kun je nog verder 
leren. Dan volg je een training die 
past bij de werkplek van jouw keuze. 
Bijvoorbeeld bij horeca, bouw 
of een winkel.

Enpowerment 
Een moeilijk woord, 
maar het gaat bijvoorbeeld om:
• weten wat je kunt
• weten wie je bent
• je emoties kennen
• leefstijl: voeding en bewegen
• omgaan met stress

Verwerking 
Elke week bespreek je met een vaste 
trainer hoe het gaat. 
Wat je geleerd hebt en wat goed ging 
of misschien lastig was. 
Je denkt na over wat je gedaan hebt 
en wat je verder wilt gaan doen.
Dat doe je in een groep van zes tot 
acht deelnemers.

Mensen om je heen
Het is heel prettig voor je als de 
mensen in je omgeving je steunen.
Als zij belangstelling hebben voor wat 
je doet en leert.
Daarom zijn er bijeenkomsten voor 
jou, de mensen die belangrijk voor je 
zijn en de trainers.

& VERLENGDE LEERWEG

Wat ga je na school doen?
Zit je in het laatste jaar van school?
Weet je al wat je daarna wil gaan doen?
Of weet je dat nog niet zo goed?

Zelf kiezen 
Veel jongeren weten nog niet 
wat zij willen gaan doen na school.
Dat is helemaal niet zo gek.
Je hebt daar vaak meer tijd 
voor nodig. 
Zelf kiezen wat je na school gaat 
doen?
Dan wil je misschien eerst eens 
rondkijken wat er allemaal kan.

Verlengde leerweg 
Bij Verlengde leerweg kun je 
verschillende werkplekken 
uitproberen.
Werkplekken binnen en buiten 
Ons Tweede Thuis. 
Je kunt blijven leren en je verder 
ontwikkelen.
Verlengde leerweg begint in het 
laatste half jaar van school. 
Daarna, dus als je van school bent, 
duurt het anderhalf jaar.
Verlengde leerweg is bedoeld om 
een betaalde baan te vinden.

Onderdelen van Verlengde 
leerweg 
• stage
• training
• empowerment
• verwerking

Hieronder leggen we uit wat dit 
inhoudt. Alle onderdelen zijn een 
ochtend of middag per week. 
De stage kan ook een hele dag 
of een paar dagen per week zijn. 

Stage 
Hoe weet je welk werk bij jou past?
Door het uit te proberen tijdens een 
stage.
Bijvoorbeeld:
• in de horeca
• in de zorg
• bij een bedrijf
• in een winkel


