De brug van school naar werk

Waarom MileStones E-Portfolio VIER?
De positie op de arbeidsmarkt van jongeren binnen het cluster 4
onderwijs baart zorgen. De activiteiten die deze leerlingen binnen en
buiten de school verrichten zijn echter heel divers en uitermate
praktisch van aard. De vraag is: hoe laat je dat een werkgever zien?
Veel partijen die betrokken zijn bij de scholing en arbeidstoeleiding
van arbeidsgehandicapte jongeren met gedragsstoornissen en
sociaal-emotionele problematiek gebruiken eigen
informatiesystemen voor registratie van gegevens over de
doelgroep. De informatie is echter niet op elkaar afgestemd en ook
niet één-op-één uitwisselbaar. Dit belemmert en frustreert het
functioneren van de keten in het traject van scholing naar arbeid. Er
bestaat dan ook een sterke behoefte aan een optimale uitwisseling
van gegevens voor het duurzaam kunnen inpassen van deze
specifieke doelgroep op de arbeidsmarkt.
Daarom heeft VSO school De Ortolaan het initiatief genomen en het
project E-Portfolio VIER in het leven geroepen. De ontwikkelde
applicatie bevat een digitaal portfolio voor jongeren met sociaalemotionele en gedragsproblematiek. Er is besloten om voor deze
doelgroep een eigen E-Portfolio te ontwikkelen, omdat de reeds
bestaande E-Portfolio producten onvoldoende zijn afgestemd op de
wensen en eisen van deze specifieke doelgroep. Het E-Portfolio VIER
biedt een interface die aansluit bij het niveau en de belevingswereld
van de doelgroep.
E-Portfolio VIER is in de eerste plaats bedoeld voor de leerling en is een communicatiemiddel
tussen de leerling en de instanties, waarbij de wensen van de leerling centraal staan. E-Portfolio
VIER biedt sturing, houvast en is vooral ook leuk om mee te werken. Het zal de motivatie van
leerlingen om leeractiviteiten te ondernemen, vergroten en biedt docenten, coaches en
stagebegeiders een uitstekende mogelijkheid om echt interactief met de leerling samen te werken.
Hoe werkt MileStones E-Portfolio VIER? Wat wordt bereikt met
MileStones E-Portfolio VIER?
De leerling staat centraal en is zowel eigenaar als beheerder van de eigen eportfolio gegevens. De toepassing heeft als hoofdfunctionaliteit het beheer van
het portfolio van de leerling.
E-portfolio VIER wordt door leerlingen gebruikt om resultaten en competenties
vast te leggen en aan anderen te tonen. Het verzamelen van deze gegevens
vindt niet alleen plaats binnen de onderwijsinstelling, maar ook daarna, een
leven lang en in meerdere domeinen (vervolgonderwijs, stagewerkgever,
arbeidsbemiddeling) soms tegelijkertijd.
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? en Hoe kan ik dit laten zien? Dit zijn de
vragen waar het in E-Portfolio VIER om draait. De doelstelling is: niet de
beperkingen benadrukken, maar uitgaan van mogelijkheden.
Hoe meer organisaties een uitwisselbaar e-portfolio gebruiken, hoe meer er een continue keten van
leren kan ontstaan. In deze keten blijft het E-portfolio VIER eigendom van het individu, maar hij
kan wel ten behoeve van zijn eigen ontwikkeling rechten aan anderen toekennen binnen of buiten
de organisatie waarin geleerd wordt.
Om in het vervolgonderwijs of bij een (stage)werkgever goed voort te kunnen bouwen op reeds
ontwikkelde competenties is bij de im-en export belangrijk dat alle door het individu geselecteerde
E-Portfolio VIER inhoud goed wordt doorgegeven en dat bij zowel opslag als transport de privacy
niet in geding komt.

Voldoet MileStones E-Portfolio VIER aan de eisen?
Via een SSL beveiligde internetomgeving hebben leerling, coach, stagebegeleider en (potentiële)
werkgevers toegang tot E-Portfolio VIER. Met gebruikmaking van het privacyreglement voldoet de
applicatie aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het digitaal portfolio is
gebouwd volgens de standaard van E-Portfolio NL, de NTA 2035, en goedgekeurd door Kennisnet
en is daarmee één op één uitwisselbaar met andere systemen in de keten van onderwijs en
arbeidsmarkt die voldoen aan de standaard. Bewijzen van kennis en vaardigheden worden ook op
een aantrekkelijke wijze weergegeven in een digitale map. Wanneer de deelnemer daar
toestemming voor geeft, kunnen anderen meekijken en feedback geven.
Is MileStones E-Portfolio VIER een beproefd concept?
MileStones E-Portfolio VIER is inmiddels volop in gebruik binnen de Ortolaan Midden-Limburg
(Speciaal onderwijs cluster 4) en de projectpartners Het Kwadrant Weert (VMBO Praktijkschool) en
de Risse Groep (sociale werkvoorziening voor de regio Weert). Daarnaast heeft dit project de
medewerking van het UWV en het CWI. OBA MileStones BV draagt zorg voor continue verbetering
en doorontwikkeling van MileStones E-Portfolio VIER. Voor de gebruikers staat een Helpdesk ter
beschikking en voor de implementatie binnen uw organisatie is een ondersteuningsaanbod
opgesteld.
Heeft u interesse in MileStones E-Portfolio VIER?
Op de website www.milestoneseportfolio.nl vindt u informatie over de applicatie en kunt u een
demoversie bekijken. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen om jongeren met een
beperking daadwerkelijk naar werk te begeleiden.
OBA MileStones BV
Haansbergseweg 30
5121 LJ Rijen
Telefoon: 0161-226048
Telefax: 0161-231206
e-mail: info@oba-milestones.eu
internet: www.oba-milestones.eu

