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Heb je geen diploma en geen werk?
Neem contact op met een vestiging van het Koning Willem I College bij jou in de buurt of met
Helicon Opleidingen. Vraag naar de mogelijkheden van scholing. Misschien kun je toch een
diploma halen. Ben je tussen de 18 en 23 jaar? Neem contact op met Leerplicht/RMC. Zij
helpen je verder op weg naar een baan of een opleiding.
Bent u 23 jaar of ouder en wil u weer terug naar school? Neem contact op met Servicepunt
Leren en Werken. Vul het contactformulier in op de website.
Gemeente 's-Hertogenbosch - leerplicht/RMC
073 615 51 55
Helicon Opleidingen
088 435 42 00
info@helicon.nl
https://www.helicon.nl/cursussen
Koning Willem I College
www.kw1c.nl/locaties
Servicepunt Leren en Werken NOB
Bezoekadres: ingang Herautstraat
Magistratenlaan 160-162
5223 MA 's-Hertogenbosch
www.lerenenwerkennob.nl

Heb je een beperking en wil je een opleiding volgen?
Met hulpmiddelen en/of begeleiding is veel mogelijk. Vraag het Koning Willem I College naar

hun mogelijkheden. Je kunt ook informatie vragen bij belangenvereniging Gehandicapten
Platform 's-Hertogenbosch en bij Weener XL.
Heb je meer hulp nodig? Bel Koo.
Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch
Belangenbehartiging van mensen met een beperking. Gehandicapten Platform 'sHertogenbosch richt zich op de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten en geeft
advies over de verbetering hiervan.
Openingstijden:
Ma t/m do, 9.30 - 15.30 uur
Sint Teunislaan 3
5231 BS s-Hertogenbosch
073 691 14 70
kantoor@gehandicaptenplatformshertogenbosch.nl
www.gehandicaptenplatform-shertogenbosch.nl
Koning Willem I College
www.kw1c.nl/locaties
Koo
Advies- en aanmeldteam van Farent, MEE, Centrum Jeugd en Gezin en het sociaal wijkteam
van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Koo is telefonisch bereikbaar, per chat en op de
wijkpleinen.
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
073 206 88 88
Weener XL werk & inkomen 's-Hertogenbosch
Het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente is open op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
Van Herpensweide 1
5231 VL s-Hertogenbosch
073 615 51 55
weenerxl@s-hertogenbosch.nl
www.weenerxl.nl
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