
Wil je iets van je  
toekomst maken?  
Maar weet je niet hoe?

Locatie

OnMyWay heeft geen vaste standplaats. We gaan in de 

4 weken dat je deelneemt aan het programma steeds 

binnenkijken op verschillende soms boeiende en soms 

ook verrassende plaatsen binnen de regio.

 

We nemen je mee op een ontdekkingsreis om zo 

de geheimen van onze mooie en kansrijke regio te 

achterhalen. Deelnemers gaan met eigen vervoer naar 

de locaties.

Heb je vragen of wil je  

meer informatie over OnMyWay?

Neem dan contact met ons op!

Pauline van Swaal

Jongerencoach

06 23 97 65 80 

p.van.swaal@rblwest-brabant.nl

Miriam Rijvers

Coördinator / jongerencoach

06 27 84 02 84 

mag.rijvers@rblwest-brabant.nl

Alphen-Chaam

Baarle-
Nassau

Bergen 
op Zoom

Breda

Drimmelen
Geertruiden-
berg

Moerdijk Oosterhout

Roosendaal
Rucphen

Steenbergen
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Woensdrecht

Zundert

Halderberge

Etten-Leur

Drimmelen

Drimmelen



Kom naar OnMyWay! 

Samen met jou gaan we jouw mogelijkheden 

onderzoeken. We hebben daarvoor een mooi 

programma ontwikkeld dat jou verder gaat 

helpen. Investeer in je eigen toekomst en neem 

de tijd om echt in beweging te komen.

Wat doe je bij OnMyWay?

Bij OnMyWay neem je deel aan een traject van 

8 dagen in 4 weken. Je volgt een gevarieerd en 

actief programma dat je helpt om een plan van 

aanpak te maken richting school of (leerwerk)

baan. Kijk op de site voor meer informatie.

www.omwwb.nl

Voor wie is OnMyWay? 

Je komt in aanmerking wanneer je:

•   In Gemeente Breda, Oosterhout, Etten-Leur, 

Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Moerdijk, 

Rucphen, Zundert, Geertruidenberg en 

Drimmelen woont.

• Niet meer op school zit. 

•  Tussen de 18 en 23 jaar oud bent en  

geen diploma op minimaal mbo2-,  

havo- of vwo-niveau hebt.

• Wilt investeren in je eigen toekomst.

Wil je meer van je 
toekomst maken? 
Maar heb je geen 
diploma behaald na  
je middelbare school?

Wil je afmaken waar je 
mee begonnen bent? 
Grijp bij OnMyWay je 
tweede kans!

Ben je na de 
middelbare school 
meteen gaan werken 
en merk je dat je niet 
verder komt?

Wat heb ik aan OnMyWay? 

OnMyWay helpt je goede studiekeuzes te maken 

om een diploma op minimaal mbo2-, havo- of 

vwo-niveau te halen. Want met zo’n diploma 

(ook wel startkwalificatie genoemd) heb je meer 

kansen op de arbeidsmarkt.

 

Samen bekijken we jouw mogelijkheden. Denk 

hierbij aan: volledig terug naar school of een 

combinatie van werken en leren. OnMyWay helpt 

je ook wanneer je niet meer wilt leren, maar 

wel stappen wilt maken om echt in beweging te 

komen. Iedereen krijgt bij OnMyWay begeleiding 

van een coach.


