Nieuwsbrief #4

Bekijk de webversie

Met veel enthousiasme presenteren wij jullie de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We nemen je graag
mee in de laatste nieuwtjes. We wensen je veel leesplezier, maar ook alvast hele prettige feestdagen!

Het beeld van de leerplichtambtenaar
Het beeld van de leerplichtambtenaar is vaak nog die van handhaver. Pas als een situatie
geëscaleerd is, komt hij of zij in beeld. De mogelijke rol van de leerplichtambtenaar in de
preventie is relatief onbekend. Hoe komt dit en is de beroepsbenaming een van de oorzaken?
Wat kan helpen om dit beeld te veranderen? Hoe kijkt de leerplichtambtenaar hier zelf naar?
Het artikel vind je op pagina 36 van het Ingrado Magazine.
Artikel pagina 36-40

Maak kennis met... Demy Perdok
Onze medewerkers zijn de kracht van startWijzer en samen komen we
verder. Wij stellen graag onze medewerkers voor, dit doen wij in de
rubriek: "Maak kennis met..."
Deze keer is dat Demy Perdok. Zij vertelt ons meer over haar functie
als rmc-trajectbegeleider!

Lees Demy haar verhaal hier

ePortfolio
Het ePortfolio van startWijzer is een
digitale werkomgeving waarin jongeren
eigen kwaliteiten, talenten, leerdoelen
en werknemersvaardigheden
bijhouden. Het ePortfolio is ontwikkelt
voor jongeren die een stap willen
maken naar passend werk of
onderwijs.
Denk hierbij aan jongeren vanuit vso,
pro en entree met uitstroom arbeid en
jongeren die zonder mbo diploma van
school gaan. Daarnaast sluit het
ePortfolio goed aan op jongeren die
vanuit dagbesteding een stap willen
maken naar onderwijs of een
passende baan. Bij de pilots binnen
het vso, dagbesteding en entree zijn de ervaringen positief.
Het doel van het ePortfolio van startWijzer is om te zorgen voor een passende overstap voor
jongeren die dit nodig hebben. Met de jongere worden gesprekken gevoerd over 'wat kan ik?',
'wat zijn mijn mogelijkheden?' en 'welke groei heb ik doorgemaakt?'. Een leven lang leren
instrument, waarbij de jongere eigenaar is en het traject kan worden ingezet door o.a.
startWijzer, onderwijs, gemeente en dagbestedingsaanbieders.
In het ePortfolio kunnen jongeren hun talenten, werkervaringen en competenties verzamelen en
werken aan werknemersvaardigheden. Met als doel het maken van een eerlijke overstap naar
passend werk of onderwijs, waarbij de kans van slagen en het verzamelen van positieve
ervaringen wordt vergroot. Daarnaast kan het ePortfolio als handvat tijdens een sollicitatie
gesprek of intake voor een opleiding worden gebruikt. Door het ePortfolio hebben jongeren alle
informatie over zichzelf in één digitaal document samengevat en hoeven ze niet bij steeds
hetzelfde verhaal over zichzelf te vertellen in een gesprek met betrokken partijen.
Jongeren geven aan dat ze het fijn vinden dat het ePortfolio inzicht geeft in eigen kunnen en
hun mogelijkheden.
"Eindelijk gaat het over wat ik wél kan"
Ben jij enthousiast en ontvang jij graag meer informatie over het ePortfolio? Leg contact met
startWijzer voor een kennismaking, een verhelderende presentatie of voor de eventuele opstart
van een pilot binnen jouw organisatie!
Bekijk hieronder het filmpje waarin een van onze jongeren ons meeneemt in zijn ePortfolio!

Onze stagiaire aan het woord
Een nieuw gezicht! Vince van der Pal draait sinds september met ons mee... Wie is hij eigenlijk
en wat komt hij doen bij startWijzer?
Lees het interview met Vince hier

Boekentip
Ken jij de Hoofdzaken-reeks van Blossom Books al? Een geweldige
serie boeken waarin neurodiversiteit en fysieke en mentale problemen
bespreekbaar worden gemaakt.
Zo beschrijft Bianca Toeps op een frisse en luchtige manier de
verschillende situaties waar iemand met autisme tegenaan loopt in
het dagelijks leven. Daarnaast geeft ze tips: waarom je iemand met
autisme beter kunt mailen, wat je doet als iemand je liever niet
aankijkt en vooral: waarom het geen compliment is als je zegt: ‘maar
je ziet er helemaal niet autistisch uit!’

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u d.perdok@smallingerland.nl toe aan uw adresboek.

