foooocus

Foooocus is voor jou
en Foooocus is van jou!
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Wat is Foooocus?

Waarom Foooocus?

Hoe doen wij dat?

Als je 15 jaar ben~ kvn je bij Foooocus terecht.
Je leert en werkt vanuit een onde/\vijsplek in
de st~d. Je volgt een opleiding die bij jou past
en je ontdekt wat werken is. Zo kies je een
baan die geSéhik.t is VOO( jou.

We wille<> jov een plek ge~n In de
maatschappij do0< middel van (betaald) we<k.

In ,ouw omgeving ga je ver~"nen w~k werk
het beste bij je past. we bezoeken bedrijven,
voeren klussen uit en je loopt stage. Zo leer
je arbeidsvaardigheden en samenwe<ken
met vetschillende mensen. Daarna.ast volg je
onderwijs en haal je (deel)certificaten.
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foooocus
Wat is Foooocus?

Wat is onze opdracht?

Foooocus is een nieuvv en eigentijds
onderwijsconcept waar de leerling
leert en werkt in de samenleving.

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

De interesses en talenten van de
leetling zijn leidend voor wat de
leerling leert. Zo werken we toe naar
een plek in de samenleving, waar uw
zoon/dochter het beste tot zijn recht
komt.

Hoe doen we dat?
Vanaf ongeveer 15 jaar gaat uw zoon/
dochter leren In de eigen woonomgeving.
Daar volgt hij/zij een opleiding die
afgestemd isop de wensen en talenten
van vw zoon/dochter.

Wat is onze visie?

Er worden bedrijfsbezoeken gedaan,
klussen uitgevoerd en leerlingen lopen
stage(s). Zo ontdekt uw zoon/dochter
welk werk er is en wat het beste bij
hem/haar past. Uw zoon/dochter leert
a1beidsvaardigheden zoals het uitvoeren
van werkzaamheden, samenwerken en
het omgaan met collega's.
Op de foooocus-loc,itie bespreekt de
coach met uw zoon/dochter en met
andere leerlingen wat ze gaan leren en
hebben geleeid. Er wordt gewe,lct aan
opdrachten, die nodig zijn o m later
optimaal te participeren in de samenleving.

Iedere jongere heeft interesses en
kwaliteiten. tedere jongere wil een
zinvolle bijdrage leveren aan de
samenleving. Door leren en werken
te integre,en buiten de school
creëren vw~ voor elke leerling werk.
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foooocus
Wat is Foooocus?

FOOOOCUS: de kern!

Foooocus Is leren en weI ken In de eigen

Wat is de kracht van FOOOOCUS?
Oevier O's:

omgeving. Het is een nieuw en eigentijds
ondeIwljsconcept om elke jongere te
laten participeren in de samenleving.

Onderwijs

Wat is onze missie?

1. Wij gaan uit van de interesses en de
kwaliteiten van de jongere

Elke jongere levert een zinvolle bijdrage
aan de samenleving door middel van
(vormen van betaalde) arbeid.

2. Onderwijs vindt plaats in de echte wereld
3. Eén persoon onderwijst, coacht en
begeleidt het leren en werken

Wat is onze visie?

4. Onderwijs en teren in de echte we1eld
zijn geïntegreerd

iedere jongere heeft interesses en
kwaliteiten. iedere jongere wil een
zinvolle bijdrage leveren aan de
samenleving. Door leren en werken

te integreren creëren we voor elke
leeIling optimale kansen.

Ondernemer

S. Wij 1ealiseren met de 4 O's werk voor
elke Jongere
6. Permanente begeleiding en onder-

Overheid

9. Wij zijn partner in het organiseren van
bestendige arbeid tot en met 27 j aar
Onderneming - Ov,erheid - Ouders

10. Korte lijnen in communicatie en afstemming

Wat levert het de Jongere op?
De jongeIe leert zichzelf kennen en
krijgt zelfvertrouwen. Daardoor wordt
hij zelfstandig en zelfredzaam. Hierdoor
leert hij de regie te nemen over zijn eigen
leven en draagt hij bij aan de samenleving.

steuning aa,Vvan de werkgever
7. Kwaliteiten van jongere dragen bij aan
de doelstelling van de onderneming
8. Leren & werken in en mét bedrijven
gedurende de hele week
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foooocus
Wat is Foooocus?

FOOOOCUS: de kern!

Foooocus is leren en werken in de eigen
omgeving.
tedere jongere leert en werkt in bedrijven

Wat is de kracht van FOOOOCUS?
De vier O's:

en instellingen om zo goed mogelijk
voorbereid te zijn op het werk na de
school.

Wat is onze missie?
Elke jongere levert een zinvolle bijdrage
aan de samenleving door middel van
(vormen van betaalde) arbeid.

Onderwijs
1. Wij gaan uit van de interesses en de
kwaliteiten van de jongere
2. Onderwijs vindt plaats In de echte wereld
3. Eén persoon onderwijst. coacht en
begeleidt het leren en werken
4. Onderwijsen leren in de echte wereld
zijn geïntegreerd

Wat is onze visie?

Ondernemer
iedere j ongere heeft interesses en
S. Wij realiseren met de 4 O's werk voor
kwaliteiten. iedere jongere wil een
elke jongere
zinvolle bijdrage leveren aan de samenle· 6. Permanente begeleiding en onderving. Door leien en werken te integreren
creëren we voor elke leerling werk.

Overheid
9. Wij zijn partner in het organiseren van
bestendige arbeid 101 en met 27 jaar
Onderneming - Ove,held • Ouders
10. Korte lijnen in communicatie en afstem·
ming

Wat levert het u op?
Door samen re werken in Foooocus
leidt u de jongere op voor uw bedrijf.
De jongere is een loyale en trouwe
werknemer. U krijgt permanente ondersteuning als de jong ere bij u leert en
daarna bij u werkt. Daarnaast zijn er
financiële voordelen voor uw bedrijf.

steuning aan/van de werkgever
7. Kwaliteiten van jongere dragen bij aan
de doelstelling van de onderneming
8. Leren & werken in en mét bedrijven
gedurende de hele week
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