FOOOOCUS

FOOOOCUS
De leerling

Onderwijsgroep Punt Speciaal
Voor u ligt de hand-out van ons onderwijsconcept FOOOOCUS. Het is een
korte beschrijving van de bedoeling
van ons onderwijs en de werkwijze.

FOOOOCUS
Een onderwijsconcept
Foooocus is een onderwijsconcept
met als bedoeling om elke leerling
met arbeidsvermogen naadloos in te
laten stromen en duurzaam te laten
participeren in vormen van (betaalde)
arbeid.

FOOOOCUS
De kern
De kern van het concept is structurele
samenwerking tussen de 4 O’s: onderwijs,
ondernemer, overheid en ouders.

Centraal staan de interesses en de
talenten van elke leerling. De stem van
de leerling is leidend in het opleidingstraject naar arbeid.
Wij zien dat elke jongere over talenten
beschikt. En dat elke jongere dromen
en persoonlijke interesses heeft.
Wij weten en ervaren dat elke jongere
een zinvolle bijdrage kan leveren aan
de samenleving.

FOOOOCUS
De opdracht
De opdracht van ons onderwijs is:
elke jongere optimaal laten
participeren in de samenleving
met (betaalde) arbeid.

FOOOOCUS
De kracht
1. Wij gaan uit van de interesses en de
kwaliteiten van de individuele jongere
2. Onderwijs vindt plaats in de samenleving,
buiten de school
3. Eén persoon coacht en begeleidt het
leren en werken
4. Onderwijs en leren in de samenleving
zijn geïntegreerd
5. Wij realiseren met de 4 O’s werk voor
elke jongere
6. Er is permanente begeleiding en ondersteuning van de (individuele) werkgever
7. Wij zijn partner in het organiseren van
bestendige arbeid tot en met 27 jaar
8. Leren en werken in en mét bedrijven
gedurende de hele week
9. Kwaliteiten van jongere dragen bij aan
de doelstelling van de onderneming
10. Korte lijnen in communicatie en afstemming
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De werkwijze
Alles start met het gesprek tussen coach
en de leerling. In het gesprek mét de
leerling stellen we samen doelen voor
het ontwikkelplan. Tijdens het leer- en
werkproces reflecteren we met de leerling op de doelen en wordt de leerling
zelfbewust en eigenaar van zijn leren.
Leerlingen leren en werken vanaf ca.
15 jaar de hele week buiten de school.
Het leren is direct verbonden aan het
werk in de directe omgeving. Onderwijs,
opleiden en werk zijn geïntegreerd.
Samenwerking met de werkgever is
structureel.
We spreken over jongeren met arbeidsvermogen.
Leerlingen voelen, ervaren en ontdekken wat hun kwaliteiten zijn, waar
hun interesses liggen en werken daar
bewust en doelgericht aan. Onderwijs,
leren en werken wordt begeleid door
één persoon.
Er is een samenwerking tussen onderwijs, ouders, ondernemer en overheid:
het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden van de jongere om zo structureel
bij te dragen aan de doelen van het
bedrijf en de samenleving. De samenwerking is op maat en de lijnen zijn kort.

De rol en inbreng van iedere O
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Onderwijs
is opleider, trainer, coach van de leerling.
De spin in het web.
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Ouders
ondersteunen de leerling en zijn actief
partner in het ontwikkelproces van de
leerling.
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Ondernemer
biedt praktijk-, stagemogelijkheden
en werk aan;
zet met leerling en onderwijs het
opleidingstraject uit;
werkt intensief samen met Foooocusmedewerkers.
Overheid
zorgt in overleg met onderwijs voor
een Foooocuslocatie en faciliteert;
biedt onderwijs de ruimte om te
participeren in de nazorg tot ca. 27 jaar.

Contact
Wij willen u graag meer vertellen over onze zienswijze op leren en onderwijs.
Alle feedback is welkom om ons onderwijs te verbeteren met als doel om alle
jongeren in onze scholen optimale kansen te bieden voor maatschappelijke
participatie naar vermogen.
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