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DE KICK-OFF

DEZE MAAND

-

Kick-off van ‘the
feather quill pen’

-

Icares in video en op
YouTube

-

De Pro; interview met
een professional

Vanaf september 2014 brengt Icares een nieuwsbrief uit genaamd: ‘The
feather quill pen’. Kort genoemd ‘the feather’, de schrijfveer. Genoemd naar
het logo van Icares, de veer. Wij berichten over nieuwe ontwikkelingen
binnen en buiten Icares, het vakgebied van studie- en loopbaanadvisering,
tips en reacties op vragen. In de rubriek ‘de Pro’ een interview met een
professional. Niet alleen aandacht voor werkinhoud en werkveld/organisatie,
maar ook over ontwikkelingen en standpunten. Heeft u vragen of
opmerkingen, over een uitgave van ‘the feather’. Dan kunt u contact opnemen
met Icares.

ICARES IN VIDEO
Sinds augustus heeft Icares een YouTube-kanaal. Niet alleen om de
producten en de werkwijze van Icares toe te lichten, maar ook om de
internationale dienstverlening duidelijker te tonen. Zowel icares.com als
Icares Professional worden steeds internationaler. Nu kunnen (nieuwe)
klanten naast de handleiding ook video’s bekijken.
https://www.youtube.com/channel/UCzamUkLYAB3h6_jgHl0JrGQ
Er zijn video’s met productuitleg maar ook met instructie. Ze zijn in
verschillende talen en nog in ontwikkeling, maar diegene die af zijn staan op
het YouTube-kanaal. Onder andere een video over Icares in het algemeen (EN
en NL) Om een impressie te geven van Icares zie het promo-filmpje van
Icares in het Nederlands:
klik op onderstaande link:
http://www.icares.nl/files/video/Presentatie_Icares.mp4
Klik op de knop aanmelden of subscribe onder de video en er komt een
melding bij ieder nieuw filmpje. Zijn de video’s nu nog vooral Nederlands en
Engels, de Arabische, Franse en Bulgaarse versies komen eraan……

‘DE PRO’
In deze rubriek interviewen we iedere maand een professional in een specifiek
vakgebied. Deze maand een loopbaanadviseur in het Middelbaar Beroeps
Onderwijs.
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Voorstellen
Thijs Wienbelt, 30 jaar en ik ben werkzaam bij ROC Mondriaan bij het Studie
en Loopbaancentrum in de functie van loopbaanadviseur en coach. Ik heb
HBO Personeel en Arbeid bij Fontys Hogeschool Eindhoven succesvol
afgerond in 2008 in de afstudeerrichting Loopbaanadvisering en coaching. In
studiejaar 2012-2013 heb ik de één-jarige kopopleiding Leraar Voortgezet
Onderwijs Omgangskunde 2e graad afgerond. Door de laatstgenoemde
opleiding heb ik een betere aansluiting gevonden in het onderwijs en heb ik
meer kennis opgedaan in een onderwijsomgeving. Ik ben sinds 1 september
2013 werkzaam voor ROC Mondriaan.
Kan je iets meer vertellen over de organisatie ROC Mondriaan
waar je werkzaam bent en het studieloopbaancentrum? Wat is de
corebusiness van het studieloopbaancentrum?

Thijs Wienbelt

Binnen het ROC Mondriaan studeren gemiddeld 18.000(2013) studenten die
onderwijs volgen op Entree of MBO-niveau. Het studieloopbaancentrum van
ROC Mondriaan is bedoeld voor decanen, mentoren, ouders en (toekomstige)
studenten. Je krijgt hier advies over beroepen en opleidingen. Om de
studiekeuze te vergemakkelijken kunnen jongeren proefstuderen, zijn er extra
voorzieningen, coachen we, maken we gebruik van testen en ondersteunen we
studenten met problematieken rondom schoolmaatschappelijk werk en
schuldhulpverlening. Ook komen jongeren voor praktische zaken zoals kosten
en inschrijven.
Je kunt bij het Studie en Loopbaancentrum een beroep doen op
loopbaanadviseurs, coaches, psychologen en schoolmaatschappelijk werkers.
Zo nodig is er contact met externe deskundigen.
Een interne aanmelding van een student met een loopbaan- of
coachingsvraag wordt gedaan door de docent, studieloopbaanbegeleider
(SLB ’er) of zorg en begeleidingsspecialist. In deze digitale aanmelding
worden de contactgegevens van de student weergegeven en wordt er kort
aangegeven wat de vraagstelling van de student is. Deze vraagstelling wordt
dan ook samen met de student opgesteld. Ook een extern traject, waarbij te
denken is aan een partij als de gemeente (Voortijdig School Verlaten (VSV)
en Leerplicht) of de netwerk scholen (scholen met een speciale doelgroep),
kent deze aanmeldroute. Ook worden er leerlingen aangemeld vanuit de
reguliere vo-scholen die advies nodig hebben bij hun overstap van vo naar
MBO.
De administratie neemt contact op met de jongere en op korte termijn volgt
het intakegesprek. Een directe hulpvraag moet zo snel mogelijk worden
opgepakt. Een lange tijd tussen aanmelding en gesprek beïnvloedt een traject
negatief.
Dit intakegesprek vindt dus plaats met één van de loopbaanadviseurs. Zij
werken op de verschillende locaties van ROC Mondriaan. De expertise over
de opleidingsrichtingen binnen deze locatie groeit daardoor. Dit draagt bij
aan een betere advisering.
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Working 9 till 5. Kan je iets meer vertellen over hoe een werkweek
of dag er in jouw functie uitziet?

Vind je het leuk om jouw
verhaal in ‘the feather’ te
hebben staan, laat het ons
weten.

Contact opnemen
Icares
Veldmaarschalk
Montgomerylaan 341
5612 BG Eindhoven
040-2395590
info@icares.nl
www.icares.nl

Een globale week ziet er als volgt uit en geeft een goede indicatie van de
inhoud van mijn functie:
- Gemiddeld 6 intakes per week + 2 a 3 intakes per maand voor coaching
- Contact onderhouden met lopende trajecten en informatie inwinnen bij
docenten en externe partijen.
- Administratie bijhouden in registratiesysteem
- Rapportages schrijven voor loopbaanadviestrajecten.
- Onderzoeken onderwijsgeschiktheid/Entree testen afnemen en rapportages
schrijven voor opleidingen.
- Werken aan externe projecten, zoals Sluitende Aanpak Den Haag
Wat is de meest opmerkelijke, positieve (of negatieve) gebeurtenis
tijdens je werk bij ROC Mondriaan? Een moment waar je als
professional blij van werd?
Ik maak meerdere geslaagde en positieve trajecten mee tijdens mijn werk.
Maar deze is mij vooral bijgebleven. Het was een coachingstraject van een
student van de opleiding mode-mbo niveau 4 die bij mij terecht kwam met een
grote achterstand binnen haar opleiding en daardoor bijna overspannen was.
Door de coaching werd eerst haar achterstand inzichtelijk en vervolgens
maakte ze een planning voor de resterende tijd tot haar eindexamen. Zij heeft
tijdens het coachingstraject haar achterstand weggewerkt. Binnen het jaar
behaalde ze haar diploma. De student heeft mij na het behalen van haar
diploma bedankt. Dat geeft een voldaan gevoel. Fijn als iemand kan starten
op de arbeidsmarkt met een diploma op zak.
Zijn er nieuwe ontwikkelingen, zorgen of meningen in jouw
vakgebied die je wilt delen? Of wat houdt je bezig binnen de
samenleving/de politiek niveau?
De instroom van leerlingen binnen het Mbo zonder een Vmbo diploma is voor
het schooljaar 2014-2015 veranderd. Een leerling die zich zonder vmbo
diploma aanmeldt bij een MBO opleiding wordt doorverwezen naar het SLC
voor een onderzoek onderwijsgeschiktheid MBO. Daar aangekomen screent
een loopbaanadviseur de aanmelding en neemt, waar mogelijk, contact op met
zowel de VO school, als de toekomstige student. Hierbij wordt gekeken naar
de mogelijkheid om de student alsnog zijn vmbo diploma te laten behalen.
Zijn hier geen mogelijkheden meer, dan kan de leerling een verzoek doen voor
een onderzoek onderwijsgeschiktheid MBO. Hierin moet de leerling een
capaciteitentest, de TOA en de CAPAZ van Icares maken en op basis van de
testresultaten wordt vastgesteld of de leerling vrijgesteld kan worden van de
wettelijke vooropleidingseis. Behaalt de student niet het gevraagde
capaciteitenniveau waarvoor is aangemeld, dan kan er een advies gegeven
worden voor een lager MBO niveau, om te voorkomen dat de leerling uit beeld
raakt (voorkomen VSV).
Ik vind de wijze waarop ROC Mondriaan de leerlingen zonder VO diploma en
indien mogelijk toch op een passend MBO niveau een opleiding te volgen, een
zeer goede ontwikkeling. Het is voor de loopbaanadviseurs een intensief
traject, maar de meerwaarde van deze trajecten is zeer duidelijk en dit wordt
ook gedragen door heel de organisatie.
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Wil je nog iets kwijt aan Icares?
Ik werk graag met de testen van Icares, alleen zijn de beroepen ‘schaapherder’
en ‘bergingsduiker’ altijd moeilijk te verklaren bij de studenten. Deze
beroepen leveren altijd gespreksstof op!

VOLGENDE MAAND IN ‘THE FEATHER’
- Spreekvoutjes in plaats van taalvoutjes. De bekende rubriek over taal- en spelfouten is ook van toepassing op het
gebied van spreken. De spreekfout betreft in dit geval de naam van Icares. Hierover volgende maand meer.
- Nieuwe ontwikkelingen Icares Professional

VOLG ONS
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