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Contact?
Meer weten over (maatwerk)mogelijkheden? 
Neem dan contact op met:

Hans Maas, Triade
06 81 28 85 05 
hans.maas@aloysiusstichting.nl 
Wim Schreurs, Triade 
06 51 00 01 21 
wim.schreurs@aloysiusstichting.nl

Met wie?
Natuurlijk maken wij een maatwerktraject 
in samenspraak met de jongere, zijn/haar 
ouders, de ‘thuisschool’, de leerplichtamb-
tenaar/gemeente, het samenwerkings- 
verband passend onderwijs en eventuele  
ondersteuners en begeleiders uit jeugd-
hulp. Triade Brug naar arbeid zoekt  
verbinding met het bestaande ondersteu-
ningsnetwerk van een jongere. Jongeren 
komen veelal bij ons via de school (die 
zorgplicht heeft), de leerplichtambtenaar, 
jeugdhulp of het samenwerkingsverband 
passend onderwijs.
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Triade Brug naar arbeid:
iedere jongere 
perspectief op werk 
Niet alle jongeren komen tot hun recht in de schoolbanken. Voor wie 
het vanwege leerstijl, gedrag of motivatie niet redt op school, biedt 
Triade een brug naar arbeid. Na een praktijkgericht traject op maat, 
begeleiden wij jongeren naar passend werk in de regio. Dat biedt  
juist jongeren die graag leren door te dóen (weer) perspectief.

Denk aan:
• jongeren die thuiszitten en voor wie 

school nu geen optie is
• jongeren voor wie voortijdig school-

verlaten dreigt
• jongeren die na praktijkonderwijs of 

voortgezet speciaal onderwijs méér 
begeleiding nodig hebben, op weg 
naar een baan

• jongeren die (bijna) uitvallen in 
Entreeonderwijs of het mbo

• jongeren die vanwege taalproble-
men niet verder komen (nieuw- 
komers) 
 
 
 

• jongeren die na een verblijf in een 
justitiële jeugdinrichting of instel-
ling voor gesloten jeugdzorg weer 
aan de slag willen

• leerlingen uit de bovenbouw van het 
vmbo die extra ondersteuning nodig 
hebben (leerwegondersteunend 
onderwijs)

• jongeren die extra ondersteuning 
nodig hebben vanwege specifiek  
externaliserende gedragsproblemen

• iedere jongere die méér nodig heeft 
om een baan te vinden en te houden

Wat
Géén schoolse omgeving, maar groei-
en in de praktijk. Dat is de kern van dit 
onderwijsarrangement voor arbeids- 
toeleiding. Jongeren leren door te doen 
en ontdekken welke branche bij ze past.  
Zij ontwikkelen hun (werknemers)vaar-
digheden in de nagebootste beroeps-
praktijk op de ‘echte’ werkvloer.  
Dat motiveert jongeren.

Hoe?
School blijkt geen succes. Samen met 
een jongere, zijn/haar ouders en eventu-
ele begeleiders uit regulier onderwijs of 
jeugdhulp, ontdekken we wat wél werkt. 
We ‘ontscholen’ een jongere: hij/zij start 
in een andere omgeving en maakt zo 
een nieuwe start.

In de eerste zes weken gaat de jongere 
al meteen praktisch aan de slag. Hij of 
zij ontdekt in praktijkruimten waar zijn/
haar talent ligt, wat al goed gaat en 
wat zij nog moeten leren. Wat komt er 
allemaal kijken bij ‘werken’ en welke 
richting spreekt hem/haar het meeste 
aan?

Na deze uitgebreide introductie gaan we 
in gesprek over de beste vervolgroute. 
Dat kan een aanvullende arbeidstraining 
zijn, een stage of een baan. Ook een 
combinatie van leren en werken is mo-

gelijk, of afstandsonderwijs. We kijken  
welke ondersteuning nodig is voor een 
succesvolle vervolgstap. Denk aan een 
jobcoach op de werkplek, of een andere 
vorm van begeleiding: maatwerk!

Dankzij ons uitgebreide netwerk van 
bedrijven en organisaties in de regio, 
maken wij snel de juiste match tussen 
de jongere en een passende stage- of 
werkplek. Wij bieden passende  
begeleiding aan de jongere en zijn/haar 
werkgever. Is het enigszins mogelijk, 
dan stimuleren wij een jongere om als-
nog een startkwalificatie* te halen,  
of deelvaardigheden te laten certificeren.

Wie en waar?
Triade Brug naar arbeid is werkzaam 
in Brabant en Midden-Limburg. Wij zijn 
onderdeel van Triade, dat vanuit de  
Aloysius Stichting ondersteuning,  
scholing en advies biedt in diverse  
samenwerkingsverbanden passend  
onderwijs in de regio. Desgewenst  
kunnen wij experts van Triade inzetten 
en gebruikmaken van de arbeids- 
trainings- en praktijksimulatieruimten 
van Aloysius. Wij werken onafhankelijk 
en zoeken altijd naar de best passende 
(leer)werkplek voor een jongere.

Voor wie?
Onze brug naar arbeid is bedoeld voor 
(leerplichtige) jongeren vanaf zestien 
jaar. 

* Startkwalificatie: met een diploma havo, vwo of 

mbo-niveau 2 hebben jongeren meer kansen op de 

arbeidsmarkt.


