Milestones Zip4
MileStones BV

Brug van School naar Werk

Waarom Milestones
ZiP4?

Hoe werkt Milestones ZiP4?

Jongeren met een beperking moeten

binnen deze internetapplicatie begeleidt u hen bij het maken van keuzes

Met het accent op de kwaliteiten die de jongeren wél hebben, wordt met
MileStones ZiP4 actief gebouwd aan het portfolio. In de rol van coach

actief betrokken worden bij het

voor een bepaalde sector en beroep en helpt u hen met het opdoen van

vinden van werk. Gebeurt dat niet of

MileStones ZiP4 opdrachtenbank te selecteren, gaat elke deelnemer op maat

in onvoldoende mate dan haken deze
jongeren af en blijven ze afhankelijk
van de overheid. Wanneer jongeren

de vereiste competenties. Door samen de juiste acties (opdrachten) uit de
aan de slag. Met uw feedback doorloopt de deelnemer het traject op weg
naar werk. Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik? zijn de vragen waarom
het in MileStones ZiP4 draait..

te zeer betutteld worden dan is er

Wat wordt bereikt
met MileStones Zip4?

van enig zelfstandig leren en werken

Met MileStones ZiP4 werkt de begeleider

geen sprake meer. Tijd dus voor
een electronische leeromgeving
waarmee jongeren hun ontwikkeling
zelf kunnen sturen en ontdekken
dat er ook voor hen plaats is op de
arbeidsmarkt.

met de deelnemer samen aan het maken
van een persoonlijk ontwikkelplan, een
persoonlijk actieplan en het digitale
portfolio. Uniek binnen deze applicatie is de
koppeling van de electronische leeromgeving
aan het ontwikkelportfolio van elke leerling.
Het showcase portfolio dient uiteindelijk als
paspoort voor het verkrijgen van de toegang
naar werk.
Het MileStones ZiP4 volgsysteem is het
dashboard waarop het management
kan aflezen of de doelstellingen wel
worden behaald. Aan de hand van tal van
overzichten van deelnemers naar begeleider,
opleiding, stagebedrijf, sector, beroep,
verwijzer, beperking of financier beoordeelt
u of bijstellingen in uw organisatie of beleid
noodzakelijk zijn.
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MileStones BV

Voldoet MileStones ZiP4 aan de
eisen?
Via een SSL beveiligde internetomgeving hebben leerling, coach,
management en leerlingenadministratie toegang tot MileStones ZiP4. De
applicatie voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Het digitaal portfolio is gebouwd volgens de standaard van Kennisnet en is
één op één uitwisselbaar met andere systemen in de keten van onderwijs en

Heeft u interesse
in ZiP4?
The proof of the pudding.
Op de website www.milestoneszip4.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

arbeidsmarkt.
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 Zip4 een beproefd
concept?
MileStones ZiP4 is inmiddels
volop in gebruik binnen de
Ortolaan Midden-Limburg
(Speciaal onderwijs cluster
4), Het Kwadrant Weert
(Praktijkschool) en Risse
Bedrijven in Weert (SW-bedrijf).
OBA MileStones BV draagt zorg
voor continue verbetering en
doorontwikkeling van MileStones
ZiP4. Voor de gebruikers staat

ZiP4 is mede ontwikkeld met
middelen uit het UWV-wajongsubsidiefonds
Competenties in ZiP4 komen uit de Landelijke
kwalificaties MBO Vereniging Kenniscentra

een Helpdesk ter beschikking
en voor de implementatie
binnen uw organisatie is een
ondersteuningsaanbod opgesteld.

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven cohort
2008-2009 Beroepsgroep AKA en BKA
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