Leren & Werken

in de horeca of detailhandel
bij Prins Heerlijk

Prins Heerlijk - leren en werken
‘Koninklijk eten en drinken’ staat centraal in onze zaken in de binnenstad van Tilburg en Waalwijk. Onze zaken zijn
tevens erkende leerwerkbedrijven. Schoolverlaters van het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of VMBO worden hier
stap-voor-stap opgeleid tot horeca- of winkelmedewerker. In één van onze eigen opleidingslokalen boven Lunchcafé
Prins Heerlijk, boven in Villa de Vier Jaargetijden en in Restaurant De Koning, geven we speciale MBO-theorielessen.

Werk je graag in de keuken?
Lijkt het je leuk gasten te bedienen?
Ga je graag met verschillende mensen om?

Help je andere mensen graag?
Hou je van mooie producten en lekkere dingen?
Kun je goed inpakken?

Dan is de horeca
misschien iets voor jou!

Dan is onze winkel
misschien een goede plek
voor jou!

Inzet en motivatie
Wij nemen onze leerlingen serieus. Daarom luisteren we aandachtig naar wat zij willen,
kijken we goed naar wat zij kunnen, en denken we steeds na over de best passende begeleiding.
We stellen ook eisen aan onze leerlingen: inzet en motivatie zijn noodzakelijk.
De gast/klant is ‘koning’, en als Prins Heerlijk willen wij kwaliteit leveren.
We geven onze leerlingen eigen taken en verantwoordelijkheden, afgestemd op hun mogelijkheden. Wij stimuleren hen
zélf te bedenken hoe een taak aan te pakken, of een probleem op te lossen. We leren onze leerlingen stap-voor-stap
op zichzelf te vertrouwen en zo zelfstandig mogelijk te werken.

Individuele leer-werk trajecten
Elke leerling volgt een eigen programma waar de volgende modules in voor kunnen komen:
1.

2.

Les:
•

praktijklessen (koken, bedieningstechnieken, kassahandelingen, etc.)

•

theorielessen (warenkennis, hygiëneregels, veiligheidsregels, etc.)

•

algemene vakken (Nederlands, Engels, rekenen)

•

leren om te leren

Werken bij Lunchcafé Prins Heerlijk, Leescafé De Kleine Prins, Prins Heerlijk Factorium Podiumkunsten,
Prins Heerlijk Kaas en Delicatessen, Prins Heerlijk winkel in Servicecentrum Het Laar, Villa de Vier Jaargetijden
of De Koning.

3.

Elders werken:
•

met het eigen team de catering op locatie verzorgen

•

samen met je jobcoach bij een ander bedrijf meehelpen

•

stage lopen bij een ander bedrijf met begeleiding-op-afstand van Prins Heerlijk

•

een baan bij een ander bedrijf met begeleiding van de jobcoach van Prins Heerlijk

De individuele programma’s worden samengesteld in overleg met de leerling en de volwassenen die voor hem of
haar belangrijk zijn.

Begeleiding en zorg: dagbesteding, individuele, ambulante en (woon)begeleiding
Prins Heerlijk biedt voor jongeren, die dit nodig hebben, naast leren en werken, een individueel traject Begeleiding
en zorg, in het kader van WMO, Jeugdwet of WLZ. Prins Heerlijk heeft een team van ambulant en (woon)begeleiders,
orthopedagogen en psychologen die jongeren integraal ondersteunen bij individuele vragen om verder te komen in hun
persoonlijke ontwikkeling.

Kleinschalig en betrokken
Kleinschaligheid en continuïteit zijn voor onze leerlingen belangrijk. Zij leren het beste in een vertrouwde omgeving,
met bekende personen. Daarom werken wij met een vast team van ervaren vakdocenten, praktijkbegeleiders en
jobcoaches.

Diploma’s en certificaten
Prins Heerlijk werkt samen met de Stichting Buitengewoon leren en werken en De Rooi Pannen.

Kom dan eens bij
Vind je leren lastig, maar wel belangrijk?

Prins Heerlijk kijken!

Leer je de fijne kneepjes van het vak
graag van ervaren vakmensen?
Heb je net een beetje extra hulp nodig?

Certificaten
‘Aan de slag’ is een begeleidingsprogramma voor jongeren met een verstandelijke beperking in het kader van
dagbesteding. De leerlingen hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan en leerdoelen. Zij leren belangrijke vaardigheden
en werken stap-voor-stap toe naar certificaten van Prins Heerlijk.

MBO Opleidingen
Leerlingen die dit aankunnen, schrijven zich in bij MBO De Rooi Pannen (horeca of handel). De lessen en toetsen
worden gehouden op een locatie van Prins Heerlijk.
De kosten voor de inschrijving voor de opleiding zijn gelijk aan de kosten voor de reguliere MBO-opleiding.
Studiefinanciering is mogelijk vanaf 18 jaar bij inschrijving voor een MBO-BOL opleiding.
Speciaal middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in bedrijf bij Prins Heerlijk:
•

Horeca-assistent, erkend MBO niveau 1 (BOL of BBL)

•

Keukenassistent, erkend MBO niveau 1 (BOL of BBL)

•

Medewerker fastservice en catering, erkend MBO niveau 2 (BOL of BBL)

•

Kok, erkend MBO niveau 2 (BOL of BBL)

•

Zelfstandig werkend kok, erkend MBO niveau 3 (BOL of BBL)

•

Gastheer/gastvrouw, erkend MBO niveau 2 (BOL of BBL)

•

Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw, erkend MBO niveau 3 (BOL of BBL)

•

Aankomend verkoopmedewerker, erkend MBO niveau 1 (BOL of BBL)

•

Verkoopmedewerker, erkend MBO niveau 2 (BOL of BBL)

•

Verkoopspecialist, erkend MBO niveau 3 (BOL of BBL)

Wil je graag bij een bedrijf aan de slag?
Wil je hulp bij het zoeken naar werk?
En begeleiding bij het werk?

Dan is een jobcoach
van Prins Heerlijk
misschien iets voor jou!

Begeleid werken en jobcoach
Wanneer een leerling-medewerker toe is aan een stage of baan buiten Prins Heerlijk, blijft ons team betrokken. Lessen
bij Prins Heerlijk kunnen gewoon doorgaan. De jobcoach kan samen met de jongere een geschikte werkplek zoeken
en begeleiden. Zo zorgen we samen dat de leerling-medewerker zich blijft ontwikkelen en dat de nieuwe werkplek een
succes wordt en blijft! Onze leermeesters kennen de horeca praktijk en onze trajectbegeleiders kennen de bedrijven in
de horeca, de detailhandel en de dienstverlening.

Aanmelding en toelating deelnemers
Toelatingsprocedure

		

Toelatingsprocedure

Inschrijving is het hele jaar door mogelijk. Prins Heerlijk heeft een beperkt

Stap 1

Sfeer proeven bij Prins Heerlijk

Stap 2

Kennismakingsgesprek

Leerling-medewerkers

Stap 3

Proefdag

De beschikbare plaatsen zijn bestemd voor jongeren, die:

Stap 4

Intake en inschrijving

• gemotiveerd zijn en graag willen leren en werken in de winkel of de horeca

Stap 5

Oriëntatie

Stap 6

Begeleiding en opleiding

Stap 7

Begeleid werken

aantal plaatsen beschikbaar.

• leer- en/of concentratieproblemen hebben, en/of een lichte verstandelijke beperking
• door verschillende oorzaken weinig kans maken op de huidige arbeidsmarkt
• tussen de 16 en 27 jaar zijn, zonder startkwalificatie
• graag beroepsonderwijs willen volgen, een diploma en/of certificaat willen halen
• speciaal voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs of VMBO gevolgd hebben
• het niet redden/niet verder komen op een grootschalige (V)MBO-opleiding
• een indicatie hebben voor Wajong, de SW, ‘begeleiding groep of individueel’ of gemeente

Stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk
Erkenning
De stichting Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk is
•

Re-integratiebedrijf door het UWV

•

Jobcoach-organisatie door UWV

•

Jobcoach-organisatie door SW begeleid werken

•

Zorginstelling voor de functie Begeleiding groep
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(maatschappelijk verantwoord ondernemen)
•

Oranje Fonds Groeiprogramma

•

Social Innovation award

Adressen & Contact
Stichting Buitengewoon leren en werken

Locaties Prins Heerlijk Horeca/Detailhandel:

Prins Heerlijk

L u n ch caf é Pr i n s Heer l i jk - N i e uw l a nd s t r a a t 16 Ti l b urg

Ma ri a stra a t 34, 5038 SK T ilburg

L ees caf é De K l ei n e Pr i n s - Koni ngs p l e i n 10 Ti l b urg

i nf o@ p ri n sh e er lijkt ilburg .nl

Pr i n s Heer l i jk F acto r i u m Po d i u m ku n s ten - Koni ngs p l e i n 11a Ti l b urg

Contact
Stuu r e e n e -mail naar :
i nta ke @ p ri n sheer lijkt ilburg .nl
Of b e l : T 01 3 744 01 52

www.prinsheerlijktilburg.nl

Pr i n s Heer l i jk K aas & Del i cates s en - S t a d hui s p l e i n 325 Ti l b urg
W i n kel i n S er v i cecen tr u m Het L aar - G e ne r a a l W i nk e l m a ns t r a a t 175 Ti l b u rg
Vi l l a d e Vi er Jaarg eti jd en - N oord s t r a a t 36 Ti l b urg
De K o n i n g - W i nt e rd i j k 12 Wa a l w i j k

