Praktijkonderwijs

Nazorg
Praktijkonderwijs werkt door….
NAZORG

Nazorg heeft als doel: Hoe
gaat het met onze leerlingen,
komen ze goed terecht en
waar kunnen wij hen bijstaan
voor een nog betere
toekomst.
De begeleider nazorg helpt de
werkgever en de werknemer
bij de regelgeving bij het in
dienst nemen en houden van
de (oud) praktijkschoolleerling

Is een project dat mogelijk gemaakt
wordt door het Europees Sociaal
Fonds (ESF) met als doel de
arbeidsintegratie voor leerlingen van
het Praktijkonderwijs te bevorderen
en de nazorg vorm te geven. Er zijn
derhalve voor bedrijf of leerling geen
kosten aan verbonden.

Informatie brochure voor:
- Leerlingen
- Ouders
- Werkgevers

Nazorg.
DaCapo Praktijkonderwijs biedt 2
jaar lang nazorg voor onze
uitgestroomde oud-leerlingen.
Oud -leerlingen die aan het werk
zijn, een opleiding volgen,
uitgestroomd zijn via een andere
weg of geen baan hebben kunnen
twee jaar lang nazorg verwachten.
De nazorg vanuit DaCapo
Praktijkonderwijs betekent dat we
twee jaar lang contact
onderhouden met de oud-leerling,
ouders, werkgevers,
werkvloerbegeleiders en andere
partijen waar onze oud-leerlingen
mee te maken hebben. We
ondersteunen daar waar nodig is.
De visie van Praktijkonderwijs is
toe leiden naar arbeid en binnen
dit kader wordt ook de nazorg
verleend. Het is niet de bedoeling
dat er wordt geholpen bij het
aanvragen van een vrije dag bij
een baas.
Nazorg selecteert op zaken die
betrekking hebben op goed
functioneren in een arbeidssituatie
en op zaken die gericht zijn naar
bestendigheid.

Wat kunt u verwachten:

Minstens 2 maal per jaar neemt de
begeleider nazorg contact met de oudleerling op. Vervolgens zal er een
afspraak gepland worden. Dit kan thuis
zijn, op de werkvloer of op school
De begeleider nazorg bespreekt de
ontwikkeling van de oud-leerling met
ouders en/ of de werkgever. Vervolgens
wordt er besproken wat de
vervolgstappen zullen zijn.
Bij eventuele vragen is er altijd een
mogelijkheid om contact op te nemen
met de begeleider nazorg. Daarbij is
onze slogan:
Liever teveel vragen dan te weinig!

CONTACTPERSOON
Ardie Deuss
Begeleider Nazorg
Einighauserweg 25
6163AK Geleen
Tel: 046-4742134
mail:
a.deuss@dacapo-college.nl
stagebegeleiderspro@dacapocollege.nl
Bent u op zoek naar een
stagiaire? Contacteer dan onze
stagebegeleiders:
stagebegeleiderspro@dacapocollege.nl

