Mogen wij jou

de BAL toespelen?
u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing
aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant.

u Vakbekwame, ambachtelijk geschoolde mensen
zijn altijd nodig!
De populariteit van een ambacht neemt weer toe. ‘Iets met je
handen doen’ biedt een waardevol perspectief op werk. In onze
BAL-opleidingen geven wij daar volop aandacht aan.

u Bewust Alternatieve Leerroute
De BAL is een bijzondere variant op de
bestaande BOL en BBL-opleidingen
voor jongeren en volwassenen die graag
een eigentijds ambachtelijk vak willen
leren. Alternatief betekent: kleinschalige
vakscholing, in de setting van een
meester-gezeltraject, in de eigen regio
en afgestemd op de interesses, de
talenten en capaciteiten. Er is keuze uit
wel 100 verschillende ambachten.
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De BAL is…
Als je voor de BAL Ambachten kiest leer je een ambacht in
de praktijk, niet in de schoolbanken. Je werkt samen met
een vakman of -vrouw die je al doende de fijne kneepjes
van het vak bijbrengt door te zien, te voelen en te proberen.
De kern van deze alternatieve leerweg is dat je leert uit eigen ervaring en
dat je persoonlijke capaciteiten en talenten centraal staan. Er is ruimte
voor je eigen manier van leren, voor je eigen belangstelling en je eigen
tempo. Daardoor kan de duur van het leertraject variëren, afhankelijk van
de deelnemer.

u Meer dan een vak …
Naast de vakopleiding op maat ontwikkel je binnen de BAL ook een
aantal persoonlijke vaardigheden, zoals:
• sociale vaardigheden
• empowerment en zelfregie
• werknemerskwaliteiten
• ondernemersvaardigheden, en
• hoe gebruik te maken van je persoonlijke netwerk.

u Theorie in praktijk…
De praktijk is leidend voor de theorie. De theorie komt aan bod op het
moment dat je het in de praktijk nodig hebt. Dat kan in de vorm van
instructie en uitleg door de leermeester, via video-instructie, via het
bijwonen van een presentatie, een werkbezoek of een clinic. De BAL
maakt leren weer leuk!

u Taal en rekenen als het nodig is…
Taal en rekenen komen in de BAL aan de orde waar dat noodzakelijk is
voor het uitoefenen van je vak. Aan de hand van vakgericht rekenwerk
en de woordenschat die bij het ambacht hoort.

u Vakmanschap…
Vakbekwame, ambachtelijk geschoolde mensen zijn altijd nodig. De
populariteit van het ambacht neemt weer toe. ‘Iets’ met je handen doen
biedt een waardevol perspectief op werk. Tot aan 2025 zijn een half
miljoen extra vaklieden nodig. Grijp je kans!
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u Een benadering met visie …
•

•

•

Persoonlijk contact gericht op versterking van eigen
verantwoordelijkheid, waardigheid en zelfregie vormen de sleutel
tot volwaardige deelname aan de maatschappij;
De meester-gezelconstructie in kleine ambachtelijke bedrijven is
een sterk middel voor de aanpak van de (jeugd)werkloosheid en
van de dreigende tekorten aan ambachtelijke vaklieden;
De vorming van regionale netwerken van ambachtelijke bedrijven
uit verschillende sectoren biedt een maatschappelijke
meerwaarde en draagt bij aan versterking van de
ambachtseconomie.

Voor wie?
•

•
•

Voor iedereen vanaf 16 jaar die graag met hoofd, hart en handen
wil werken, ongeacht opleiding, achtergrond of beperking
> Dus ook voor 20+, 30+, 40+, 50+ en 60+!!;
Voor jongeren zonder startkwalificatie op zoek naar een nieuw
perspectief;
Je kunt meedoen aan de BAL naast je baan, je bedrijf, je uitkering
of je sollicitatieplicht.

u Deelnemers aan de BAL…
• willen van beroep en loopbaan veranderen,
• willen naast hun werk een nieuw vak leren,
• willen hun eigen vaktalenten en –vaardigheden ontdekken
		en ontwikkelen,
• hebben geen aansluiting kunnen vinden bij een regulier traject,
• willen vooral met plezier leren, bij voorkeur in de eigen regio,
• willen hun hobby professioneel beoefenen,
• willen starten als ondernemer in de ambachtseconomie.
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Een beroep dat bij je past
De BAL is er in principe voor elk ambachtelijk beroep
waarmee je in deze tijd een inkomen kunt verdienen.
Door de kleinschalige leertrajecten in de praktijk kunnen
we met veel ambachten een match maken.

Op onze websites is een gevarieerd aanbod te zien. Staat jouw keuze
voor een ambacht er niet bij? Geen punt, neem contact op en wij gaan
op zoek naar een leermeester en vakscholing bij jou in de buurt.

u Voorbeelden
Meubel maken		Fietstechniek			Schoentechniek
Leer bewerken		Modevak				Glas in lood
Kijk voor meer keuze op onze website
www.ambachtshuis-brabant.nl
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Een vakdiploma
In de BAL staat het leren van het ambachtelijk vak via de
leerling-gezel-meester route centraal. Daarvoor werken
we samen met gediplomeerde vakmensen, erkende
leerbedrijven, brancheorganisaties en in samenwerking
met MBO en HBO.
Voor veel beroepen kun je opgaan voor een branchegericht vakdiploma
of certificaat. Ook een persoonlijke certificering via een EVC-traject is
mogelijk. Als er geen officieel kwalificatietraject voor een ambacht in
Nederland bestaat, ontvang je een bewijs van deelname. Elke deelnemer
krijgt een digitaal portfolio, waarin de ontwikkeling van leerling-gezelmeester inzichtelijk is gemaakt. Handig voor een vervolgtraject en een
toekomstig werkgever.

Perspectief op werk en
inkomen
Per beroep en per regio maken wij de kans op werk in loondienst of als
zelfstandig ondernemer inzichtelijk. In de ambachtseconomie werkt ca. 70%
als zelfstandig ondernemer. Ook is er mooi werk in loondienst te vinden.
Kansen verschillen per regio, maar hangen ook af van je (beginnende)
kwaliteit als vakman of vakvrouw, de match met de leermeester of je
ondernemerskwaliteiten. Maatwerk dus! Door ons grote netwerk en onze
persoonlijke werkwijze, creëren we kansen en maken we warme matches.
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Iets voor jou?
Stel je weet niet wat je wilt worden …
Stel je bent werkloos en hebt een uitkering ….
Stel je wilt van baan en beroep veranderen …
Stel je hebt een handicap ...
Stel je wilt gewoon een mooi handwerk vak leren …
Dan is de BAL misschien iets voor jou. In een kleinschalige setting
leer je een eigentijds ambacht via het meester-gezel-principe.
Als het klikt met de leermeester ga je aan de slag in het vak van jouw
keuze. Je blijft een tot anderhalf jaar in de leer. De duur is verschillend
per ambacht.
Na zes maanden kijken we samen met de leermeester of je
productiviteit goed genoeg is voor een aanvullend inkomen.
De laatste periode van zes maanden ga je op zoek naar werk,
als werknemer of als zelfstandig ondernemer. Je krijgt daarbij
ondersteuning vanuit het netwerk van Het Ambachtshuis Brabant.
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Wie zijn we…
u Het Ambachtshuis Brabant
Het Ambachtshuis Brabant is een initiatief van Oranjestarters BV. Opgericht in
december 2013, is deze nieuwe organisatie in 2014 fors van start gegaan. Het
Ambachtshuis Brabant is een netwerk van vakmensen in Brabant die een eigentijds
ambachtelijk vak beoefenen waarmee zij zelfstandig een inkomen verdienen en hun
ambacht met passie uitdragen.
Het Ambachtshuis Brabant heeft 3 kerntaken:
1. Promoot en ondersteunt het vakwerk & ondernemerschap van ambachtslieden
2. Organiseert voorlichting en kleinschalige vakscholing volgens het meestergezelprincipe
3. Begeleidt jongeren en volwassenen in hun loopbaan in de ambachtseconomie
Het Ambachtshuis Brabant is toegankelijk voor iedereen die graag werkt met hoofd,
hart en handen.
Het Ambachtshuis Brabant werkt samen met erkende leermeesters
en ambachtslieden die de titel ‘Meester’ voeren en heeft verschillende
vestigingen in Brabant. Zij is contractpartner van onder meer van
Ecabo en UWV en werkt samen met lokale en regionale (kennis)
organisaties.
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Meld je aan!
Ons aanbod geldt voor heel Brabant. Je mailt of belt
voor welk ambacht en/of BAL-vakscholing je
belangstelling hebt en wij maken een afspraak.

u Contact
karin.vos@onsambachtshuis.nl
M 06-53 51 18 56
liesbeth.neef@onsambachtshuis.nl
M 06-53 14 47 46
www.ambachtshuis-brabant.nl

u Kosten
Een telefonisch kennismakingsgesprek, of een persoonlijke afspraak
op een van onze locaties is gratis.
De kosten voor beroepenorientatie, vakscholing en begeleiding
staan op onze website. We leveren maatwerk en adviseren u om
altijd telefonisch of via mail contact op te nemen om een inschatting
te maken. Ook kunnen deelnemers van diverse regelingen gebruik
maken.

u Informatie voor ouders/opvoeders, studieadviseurs,
decanen, jobcoaches en andere professionals
Regelmatig organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten om de BAL
toe te lichten. Vraag de informatie over data en locaties bij u in de
buurt op info@onsambachtshuis.nl

