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Jobhunters
Utrecht matchen
kwetsbare
jongeren

Centrale plek voor vakoverstijgende
vaardigheden in onderwijs van de toekomst
De samenleving en de arbeidsmarkt doen een steeds groter beroep op
de beheersing van vaardigheden die niet zijn gebonden aan een
specifiek vak. Dat stelt het Platform Onderwijs2032 in haar advies aan
staatssecretaris Dekker over een toekomstgericht curriculum.
Samenwerken, kritisch denken, leervaardigheden, creativiteit en
probleemoplossend vermogen zijn de 5 vakoverstijgende
vaardigheden die zouden moeten behoren tot de vaste basis van alle
leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Lees
verder

Een toekomst voor mbo'ers bij IBM

Een speciaal team van
jobhunters richt zich in
Utrecht-Midden op het
matchen op werk van een
brede doelgroep van
kwetsbare jongeren. Door
goede samenwerking met
uitzendbureaus, UWV en
Werkgeversservicepunten
komen de vacatures
vanzelf binnen.
Lees verder

Ook voor mbo’ers liggen er
kansen in de kennisintensieve IT.
Dat bewijst IBM. De in het
Werkakkoord afgesproken 100
stageplekken vult het IT-bedrijf
met 20 plekken voor mbo’ers.
Ook helpt IBM scholen met het
bijbrengen van zowel IT- als
werknemersvaardigheden. ‘Een
beroep waar je zonder teamwork skills kunt werken, is haast
ondenkbaar’. Lees verder

Jeugdwerkloosheid gedaald

Met BBL vaker
werk dan BOL
Mbo’ers die de
beroepsbegeleidende
leerweg (BBL) volgen, zijn
na hun opleiding vaker
aan het werk dan jongeren
die de meer theoretische
BOL opleiding volgen, zo
blijkt uit onderzoek van het
CBS. Lees verder

Werkgevers
mogen werven
op jongeren
Werkgevers mogen ook in
2016 in vacatures speciaal
vragen om jongeren.
In het kader van de
aanpak van de
jeugdwerkloosheid is deze
vorm van
leeftijdsdiscriminatie bij
wijze van uitzondering
toegestaan. De vacature
moet wel specifiek gericht
zijn op bestrijding van de
jeugdwerkloosheid.
Lees verder

10 succescriteria
arbeidstoeleiding
kwetsbare
jongeren
Een goed netwerk met
korte lijnen is essentieel
om kwetsbare jongeren
naar werk toe te leiden.
Dat is de belangrijkste
conclusie van het
onderzoek
Arbeidstoeleiding van
kwetsbare jongeren van
onderzoeksbureau
Regioplan.
Lees 10 criteria voor een
succesvolle toeleiding
naar werk van kwetsbare
jongeren.

In het laatste kwartaal van 2015 daalde het aantal werkloze jongeren
met gemiddeld 2000 per maand. Lees verder

Op bliksemstage als Baas van Morgen
Op donderdag 28
januari was het 'Baas
van Morgen': bazen
overal in Nederland
namen kinderen uit
economische
achterstandswijken een
dag mee.
Onder meer bij Sander
Dekker, staatssecretaris
van OCW en wethouder
Verkeer in Eindhoven,
Jannie Visscher
kwamen kinderen langs voor een bliksemstage van JINC. Lees verder
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