Jij kiest!

BBZ
Noorderstraat 3, 1521 KA Wormerveer / 075 - 6213725

Begeleiding
Beroepsvoorbereiding

Contactpersoon
Hansje Harmsen, docent en stagebegeleidster
h.harmsen@saenstroom.nl / 075-6213725 of 06-40266125
werkdagen ma./di.

Zaanstreek

BBZ - Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek

Contactgegevens
BBZ - Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek
Noorderstraat 3, 1521 KA Wormerveer
075 - 6213725
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Werkwijze
Kleine groep; klassikaal en individueel; veel persoonlijke aandacht.

Aanmelding
Na instemming van leerling en ouders dient de coördinator ondersteuning
en begeleiding van de VO-school de aanvraag voor plaatsing bij BBZ in bij
de commissie van toelating en advies. Zodra de commissie én leerplicht de
aanvraag hebben goedgekeurd, volgt het kennismakingsgesprek. Jongeren
kunnen het hele jaar door instromen. Als het maximum van 8 leerlingen is
bereikt, wordt er gezocht naar een oplossing.
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Stage
Dinsdag t/m vrijdag 24 uur per week
• De werkplek wordt in eerste instantie gezocht door de jongere en zijn
ouders, met hulp van de verwijzende school.
• De stage is meestal onbetaald.
• Het doel is met name: opbouwen van werkritme; ervaring opdoen met
het gekozen werkveld; omgaan met leidinggevenden, collega’s, klanten/
cliënten; problemen tijdig bespreken en helpen oplossen.
• Leerplicht moet de aanmelding voor BBZ goedkeuren en toestemming
voor vervangende leerplicht geven.
Stagebegeleiding vanuit BBZ (variërend van 2 x per week tot 1x in de 3 weken).
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Schooldag
Maandag van 9.00-15.00 uur
• Basisprogramma: Nederlands, rekenen, loopbaanoriëntatie en -begeleiding,
burgerschap, sociale vaardigheid, koken en sport
• Individuele aanpassing: in overleg kan een individueel programma worden
samengesteld.
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Doelgroep
• De jongeren zijn 15-17 jaar oud.
• Zij hebben langdurige problemen op het gebied van motivatie, leren en/
of sociale vaardigheden. Problemen worden vaak zichtbaar in gedrag en
schoolverzuim. Leerlingen hebben soms al een jaar gedoubleerd of zijn
afgestroomd. Een succesvol eindexamen lijkt niet haalbaar.
• De school heeft alle mogelijke interventies gedaan; deze hebben echter
niet voldoende geholpen. Rechtstreeks naar het mbo kan niet; daarvoor
beheerst de leerling nog niet de vereiste vaardigheden. Soms is hij/zij ook te
jong.
• De jongeren moeten gemotiveerd zijn om via de BBZ- route (1 dag
onderwijs en 4 dagen stage) weer in het gewone onderwijs terug te keren.
Dit vraagt de bereidheid om eerlijk naar zichzelf te kijken; wat gaat goed en
waar wil je beter in worden.

Samenwerking met ouders en instanties
• Vanuit BBZ is er een intensieve samenwerking met ouder(s)/verzorger(s);
gemiddeld 1x in de 2 weken.
• De betrokken leerplichtambtenaar blijft ook na plaatsing bij BBZ betrokken.
• De verwijzende school blijft de ontwikkeling van de leerling bij BBZ volgen
en blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken. De jongere blijft daar
ook ingeschreven staan. Aan het einde van BBZ volgt een gezamenlijke
evaluatie.
• Samenwerking met een hulpverleningsinstantie kan soms zinvol zijn. Dit
gebeurt alleen met toestemming van jongere en ouder(s).

Vergroot je kansen
op de arbeidsmarkt!
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Doel
BBZ bereidt jongeren voor op de toelating tot het mbo; dit is bijna altijd niveau
1 (de Entree-opleiding).
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BBZ is een kleine afdeling van Saenstroom opdc. Deze onderwijsvoorziening
biedt extra ondersteuning en begeleiding aan leerlingen van Zaanse scholen
voor voortgezet onderwijs die dat tijdelijk nodig hebben.

Uitstroom
• Uitstroom is mogelijk naar mbo’s in de regio die een Entree-opleiding
aanbieden. Soms is uitstroom eind januari mogelijk; meestal is de overstap
na de zomervakantie. Leerling, ouder(s) en BBZ beslissen gezamenlijk welke
informatie naar de nieuwe school gaat. De docent van BBZ gaat soms mee
naar het intakegesprek.
• Zodra de jongere is gestart op het mbo, volgt BBZ de ontwikkeling op
afstand totdat hij/zij goed is gestart op niveau 2.
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