
 

One step 

Jongeren helpen hun  
toekomstdroom te realiseren 

Locatie: 
 
Volksuniversiteit Papendrecht 
Vondellaan 158 
3351 HG Papendrecht  
 
Data : 

Woensdag 5, 12 en 19 februari 2020 
Woensdag 4, 11 en 18 maart 2020 
 
Tijd 

9.30 tot 12 uur 
 

Aanmelden bij:                           

Gerda Tissink     
06-13 96 29 80     
meldpuntthuiszitters@swvdrechtsteden.nl 
 
Babs de Groot 
06-51 52 55 70 

meldpuntthuiszitters@swvdrechtsteden.nl   
 



  

  One step …… iets voor jou! 

 

Zit je al langere tijd thuis? 
Soms lijkt het alsof alles even tegen zit. Jij zit thuis terwijl 
leeftijdgenoten naar school gaan en met vrienden afspreken.  
Lukt het je niet om de stap naar school te zetten? Je staat niet 
alleen!!  
Net als jij zijn er meer jongeren die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken om het onderwijs weer op te pakken.  
Aarzel niet, doe het gewoon en meld je aan bij One-step. 
 

Wat doe je bij One step ? 

One-step biedt jou een unieke mogelijkheid om je horizon te 
verbreden. Samen met leeftijdgenoten volg je een afwisselend 
programma waarin je met duidelijke opdrachten aan de slag gaat. 
Je leert van elkaar door vragen te stellen en door ervaringen, 
ideeën en tips te delen. Je leert meer over je eigen kwaliteiten en 
je gaat ontdekken wat jij nog wilt leren en in welk beroep je later 
wilt gaan werken. Daarna ga je een plan maken om te zien welke 
opleiding hierbij past en hoe je dit het beste kunt aanpakken. 
 
Bij One-step neem je deel aan een traject van 6 ochtenden.  
Het doel is dat jij aan het eind van de 6e ochtend meer kijk hebt 
op wie je bent, wat je wilt, wat je kan én....... welke stappen je 
moet gaan zetten om je droom te kunnen realiseren.  
Daarmee zet je jouw eerste stap richting je toekomst.  
 

 
 
   
 
 

 

Wil je richting geven aan je toekomst, 
maar is de drempel om naar school te 

gaan nog te hoog? 
 

One step 

Wil je wat van je toekomst maken, 
maar je weet niet hoe ?  
 

Voor wie is One step 
 
• Je wilt investeren in je toekomst  

• Je bent gestopt met school  

• Je hebt geen diploma vmbo-t,  
havo of vwo.  

• Je staat ingeschreven bij:  
De Lage Waard 
Develstein College  
Grienden college 
Willem de Zwijger college, 
Walburgcollege  
Loket Zwijndrecht                                                         
 
 

 

Werken aan 
je droom 


