
 

 
 
 

 
 

       Welzijn in Almere 

         

Met in dit nummer : 
- nieuwe website L2W 
- We wijn weer begonnen! 
- Interview Ivan  

 

Learn2Work heeft een nieuwe website! Ga  
snel naar https://www.learn2workalmere.nl/  
om hem te bewonderen! 

NIEUWSBRIEF 9 sep 2020 

 
 
 
“Ik wilde naar het ROC voor een oplei-
ding in de veiligheidssector en ik dacht 
dat het mij makkelijk ging lukken. Uit een test bleek dat mijn moti-
vatie te laag was om te worden toegelaten. Daardoor heb ik inge-
stemd om het L2W traject te volgen. Ik had er geen zin in, kreeg 
het gevoel dat ik mijn vrijheid zou verliezen, dat ik niet meer met 
vrienden kon afspreken of kon doen wat ik wilde. Ik zag zelf niet in 
dat ik te weinig motivatie had om naar het ROC te gaan.  
 

Het eerste half jaar (toen was ik nog 18) was ik voornamelijk aan 
het struggelen. Ik dacht: ‘Ik zit hier mijn tijd te verdoen en straks 
red ik het toch wel bij het ROC’. Ik nam het niet heel serieus. Na 
verloop van de tijd zag ik in dat het echt anders moest, mede door 
een officiële waarschuwing ben ik anders gaan denken over L2W. 
 

Vanaf dat moment heb ik grote sprongen vooruit gemaakt; ik kreeg 
extra coaching en complimenten, en ik heb de knop om kunnen 
zetten om serieus aan mijn doelen te werken. Het was voor mij erg 
belangrijk om concrete afspraken te maken om over de drempel 
heen te stappen. Daarna stelde ik mezelf meer open en merkte dat 
ik meer interesse kreeg om te leren.  
 

Het mooiste moment was dat ik positief advies heb gekregen voor 
de ROC Entree-opleiding. Dit vond ik wel erg vet. Hierdoor kan ik 
verder met mijn doel/opleiding. 
 
Ik kijk nu met een trots gevoel terug op L2W. Op het ROC-Entree 
krijg ik online lessen waarbij ik aanwezig dien te zijn. Ik wil graag bij 
de politie gaan werken. Om dit te realiseren zal ik eerst de Entree-
opleiding halen en niveau 2 en 3 zullen daarop volgen. Verder werk 
12 uur per week in de horeca en spreek ik af met vrienden. ”  

Learn2Work is weer van start gegaan en de leer-

lingen hebben de eerste weken er inmiddels opzit- 

ten. We gaan er net als voorgaande jaren weer een 

succesvol jaar van maken! 

 

Naast de dagelijkse vakken (Nederlands en reke-

nen) en de takenpakketten, zijn er dit jaar nieuwe 

systemen waarmee wij zullen werken om de kwali-

teit en het “leren op maat” te verbeteren. Wij zijn 

trots dat er een leerlingvolgsysteem is ontwikkeld 

voor L2W waarin alle voortgangen en behaalde 

doelen worden bijgehouden. Dit om niet alleen de 

leerlingen maar ook hun ouders inzicht te geven in 

de behaalde resultaten.  

 

Met deze nieuwe ontwikkelingen, een uitgebreid 

docententeam (wat voornamelijk bestaat uit ge-

pensioneerde docenten, vrijwilligers) en het bege-

leidingsteam, zijn de verwachtingen hoog gespan-

nen! 

 

Wat ook nieuw is, is dat wij helemaal vol zitten en 

dat er voor het eerst gewerkt zal worden met een 

wachtlijst!  

 

Het hele team van Learn2Work heeft ontzettend 

veel zin in het komende jaar en we verwachten 

weer vele mooie, leerzame en succesvolle gebeur-

tenissen / uitstromingen.  

We zijn weer begonnen! Ivan (19) 

Quote Ivan: “Learn2Work heeft mij  

geleerd om in plaats van discussies aan 

te gaan, het gewoon te gaan maken!”. 

https://www.learn2workalmere.nl/

