De Jump naar werk sessies bestaan uit vijf workshops


Introductie:
Tijdens deze sessie krijgen de jongeren een algemene introductie van het project Jump naar
werk, een overzicht van de Brusselsituatie (VDAB, Actiris en Werkwinkel), worden de vragen
van de jongeren afgetoetst om ten slotte hun persoonlijke vaardigheden in kaart te brengen.



Actiris, VDAB en de Werkwinkel:
In de Werkwinkel krijgen de leerlingen uitleg over begeleiding naar werk, de diensten
van Actiris en VDAB. Naast de zoektocht naar een geschikte vacature, oefenen ze ook een
sollicitatiegesprek met een consulent.



Vakbond:
Om hun rechten en plichten als werknemer te leren kennen gaan de leerlingen ook op bezoek
bij de vakbond.



Bedrijfsbezoek:
Jump naar werk slaat de brug tussen mogelijke toekomstige werkgevers en de schoolverlater.
De leerlingen bezoeken een bedrijf dat gelinkt is aan hun studierichting.



Solliciteren 2.0:
In de laatste sessie ontdekken de leerlingen de mogelijkheden en beperkingen van sociale
media in hun zoektocht naar werk. Ze worden zich bewust van hun e-reputatie en digitale
identiteit en leren deze te beheren door middel van personal branding en online netwerken.
Ook de opmaak van creatieve cv’s en digitaal portfolio komen aan bod.

Het didactisch pakket
Jump naar werk biedt een gratis didactisch pakket aan bij inschrijving. Dit pakket ondersteunt
leerkrachten in het uitwerken van voorbereidende lessen of na verwerking van de sessies. Het is
opgebouwd uit vijf modules, gelinkt aan de vijf sessies. De module bevat telkens enkele oefeningen,
informatiefiches over de relevantie organisaties, een lijst met relevante websites en contactgegevens.
Het is aan de leerkracht om met dit materiaal aan de slag te gaan op maat van de eigen klasgroep.

Jump naar werk past binnen uw eindtermen
Jump naar werk beantwoordt aan verschillende eindtermen die gehanteerd worden in het Brussels
Nederlandstalig secundair onderwijs. Zowel vakoverschrijdende eindtermen als eindtermen
overeenkomstig het ‘Project algemene vakken' uit het BSO komen aan bod.
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