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Inhoud: Informatieavond van februari 2016 in Dordrecht gaat niet door ‐ Overgang naar nieuw telefoonnummer ‐ 10– jarig bestaan Family Learning ‐
Nieuw KD in nieuw schooljaar ‐ Wijzigingen in het bestuur van Family Learning ‐ Fijne feestdagen

Informatieavond februari 2016 vervalt.

Nieuw telefoonnummer Family Learning !

Van 0183 646 6858 naar

De informatieavond die gepland stond in februari 2016 op
de Patersweg in Dordrecht, gaat niet door.
Eventuele belangstellenden kunnen contact opnemen met
Margreet de Kraauw. 088 6572847
De trainingen voor het certificaat gaan wel gewoon door.

088 657 6858
Het Da Vinci College is overgestapt op een nieuw
telefoonsysteem. In dit systeem verdwijnen voor alle
locaties de normale netnummers. Deze worden
vervangen door 088 nummers.
Omdat de overstap begin december plaatsvindt en er
geen direct tijdstip kan worden gegeven, adviseren wij
u beide nummers te proberen als de verbinding niet
direct lukt.

14 maart 2016 ! 10 jaar – 10 jaar – 10 jaar – 10 jaar – 10 jaar – 10 jaar
Mede dankzij het enthousiasme van onze leer‐ gastoudergezinnen, kan Family Learning 14 maart 2016
haar 10‐jarig bestaan vieren.
Wat begonnen is met het zoeken naar oplossingen voor het schromelijk tekort aan stageplaatsen voor
niveau 1 en 2, heeft geresulteerd in een solide onderwijs leerbedrijf voor stagelopen binnen de
gezinnen voor de opleiding Zorg /Dienstverlening Entree niveau 1 en de opleiding Zorg en Welzijn
helpende niveau 2.
Ook door onze professionalisering, concreet, ons aanbod van de trainingen (met certificaat) die velen van jullie al hebben
doorlopen en job‐coaching, wordt de kwaliteit gewaarborgd. Eveneens wordt het ROC Hoornbeeck voorzien van
stageplaatsen.
Kortom, een solide leerbedrijf, gerund door drie vrouwen: Inez Hakkers (regio Gorinchem), Margreet de Kraauw (regio
Dordrecht) en Vera Kortland (secretarieel medewerker).
En we hebben nog veel meer plannen …. maar hierover later meer.
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Verandering opleiding Zorg en Welzijn niv. 2
“Arrangementen in de opleiding????? Wat is dat nu weer….”
Jazeker, er gaat iets wezenlijks veranderen bij de niveau 2 opleiding Zorg/Welzijn, in het hele land overigens.
Tussen de 12 Mbo‐opleidingen die het Da Vinci College aanbiedt en die vanaf volgend schooljaar profielen
gaan heten, is geconstateerd dat er een overlap bestaat. Daarom is gekozen om “arrangementen” uit de
verschillende opleidingen/profielen aan te bieden. Dit gaat gebeuren via modules, die ofwel het profiel
verbreden, of als gastmodules uit de andere profielen worden aangeboden. Dus bijvoorbeeld uit profiel
administratie, of facilitair, of sport en recreatie, of horeca, of beveiliging. Vandaar dus een arrangement….
Doelstelling is: de kans op de arbeidsmarkt voor jongeren vergroten.
Wat betekent dit nou voor Family Learning? Eigenlijk zien wij grote kansen. Om het maar heel concreet te
maken: de vaardigheidslijst kan behoorlijk uitgebreid worden. Dit gaan we dan ook doen.
Wat we, Inez en Margreet, gaan doen is het benaderen van onze gezinnen over wat in en rond jullie huis
allemaal nog meer kan worden verricht. Kortom, in beeld brengen wat jullie in de aanbieding hebben. Dit
hoeven geen grote projecten te zijn, we denken hier aan de volgende voorbeelden( zomaar een greep):
stopcontacten maken, een lampje indraaien, een fietsstoeltje op een fiets monteren, fietsband plakken,
rookmelders bevestigen/controleren, verstopte gootsteen maken, maar ook administratieve handelingen en
helpen met computer/digitale vaardigheden. Daarnaast een uitbreiding bij schoonmaak activiteiten zoals
vijver/speelgoedhoek afdekken/schoonmaken, assisteren bij een brandoefening.
Nog lang niet af !
Krijgen jullie al een beetje een beeld? Jullie gaan hier nog veel meer over horen. Als je zelf een ideetje hebt,
mail of bel het graag naar ons door . We hebben ideeën nodig….checken wij weer of dit past binnen het profiel.
Tot slot nog even vermeld dat het ROC Da Vinci College heeft gekozen voor aparte profielen, dus een student
kiest voor Zorg/Welzijn, van daaruit de toevoegingen. Andere ROCs hebben gekozen voor een algemeen
basisjaar. ’t is maar dat ’t weet…..

Wijzigingen in het bestuur van Family Learning
In het bestuur van de Stichting Onderwijs Leerbedrijven Family Learning hebben een aantal veranderingen
plaatsgevonden.
Josje Verhoeven en Yvonne Ouwens hebben een nieuwe baan buiten het Da Vinci College geaccepteerd.
Celia Tuijnman (sector directeur Gezondheidszorg en Welzijn) neemt als voorzitter en Mireille Boonstra
(domeinleider Gezondheidszorg en Welzijn) als penningmeester hun plaats in.
Josje Verhoeven (directeur ROC Rivor) neemt plaats in de Raad van Advies.
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Een nieuwe lay-out
Met dank aan de Dienst Communicatie van het Da Vinci College heeft Family Learning een opfrisbeurt
ondergaan. Daar waren we wel aan toe na bijna 10 jaar.
We hopen begin van het nieuwe jaar onze nieuwe website live te laten gaan.
Zodra dat het geval is, krijgt u hiervan bericht.

Fijne Kerstdagen en een heel
goed 2016 !
Beëindigen we deze nieuwsbrief met de wens uit te spreken dat volgend
jaar een voor iedereen goed en voorspoedig én vredig jaar zal worden.
We bedanken al onze leer‐ en gastoudergezinnen voor hun inzet en ook al
onze relaties voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar.
Met de woorden van John Lennon in gedachten :

Imagine all the people
Sharing all the world ...
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