Samen maken we werk van werk
Je kunt nog zo veel leren op school; pas in de praktijk ontdek je hoe het echt werkt.
Vandaar dat wij bij VSO Talryk op zoek zijn naar mooie stageplekken voor onze
leerlingen. Een bedrijf waar ze in een vertrouwde omgeving kunnen werken aan
hun toekomst. Een plek waar ze gewaardeerd worden en hun steentje bijdragen
aan de maatschappij
Onze leerlingen werken op MBO1-niveau. Ze beschikken over de benodigde
vaardigheden om eenvoudige opdrachten uit te voeren. Denk aan opruimwerkzaamheden in de werkplaats. Het aanvullen van lege schappen in het
magazijn. Of het snijden van groente en fruit in de keuken.
Kortom; werkzaamheden waar u vaak zelf niet aan toe komt.

VSO Talryk is onderdeel van SO Fryslân. Het onderwijs
op de scholen van SO Fryslân is er op gericht om leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag voor te
bereiden op een zo zelfstandig mogelijke en passende
plek in de maatschappij. We bieden leerlingen onderwijs
op maat door iedere leerling te benaderen vanuit eigen
mogelijkheden, in een veilige en stimulerende omgeving.
De bundeling van kennis en professionaliteit die
binnen de stichting aanwezig is, maakt van SO Fryslân
een regionaal kenniscentrum op het gebied van
speciaal onderwijs. Deze wordt actief gedeeld met
haar maatschappelijke omgeving. Zo is SO Fryslân
Spil in speciaal onderwijs.

VSO Talryk
Harddraversdijk 26
9201 HJ Drachten
T 0512 – 369149
E info@talryk.nl
I www.talryk.nl
facebook.com/vsotalryk

Samen werken aan jouw toekomst!

Staat u open voor
leerlingen die op zoek zijn
naar een stage of werkplek?
Samen werken aan jouw toekomst!

Wat verwachten we
van een stagebedrijf?

Wat mag u van onze
leerlingen verwachten?

Nog vaak horen we van bedrijven dat ze denken dat onze leerlingen
iemand nodig hebben die continu hun hand vasthoudt op de werkvloer.
Niets is minder waar.

Onze leerlingen zijn handige extra handen. Ze kunnen prima zelfstandig
werken en hebben branchegerichte certificaten op zak. Denk bijvoorbeeld aan:
´Werken met hout’, ´Werken in de keuken’, ´Werken in de winkel’,
´Werken in de schoonmaak’ en VCA.

Onze leerlingen kunnen uitstekend zelfstandig werken. Maar dat betekent niet
dat u ze �s ochtends goedemorgen wenst en aan het einde van de dag naar huis
stuurt met een vriendelijk ´goedemiddag�.
Onze leerlingen hebben één vast gezicht nodig, waar ze terecht kunnen met
vragen of onzekerheden. Dat kan iemand op de werkvloer zijn of een contactpersoon op kantoor. Zo lang er maar een vertrouwd persoon is, redden onze
leerlingen zich uitstekend zelfstandig.

Net als andere stagiairs werken ook onze leerlingen hard aan hun
werknemersvaardigheden. Denk aan zaken als samenwerken, opdrachten
uitvoeren en vragen durven te stellen. Maar ook omgaan met tegenslag en
omgaan met werkdruk en veranderingen horen hierbij.
Wij kunnen u één ding beloven: onze leerlingen zijn de beste ambassadeurs voor
uw bedrijf. Vol trots lopen ze in hun werkkleding en vertellen ze iedereen die het
maar wil horen over hun baan. Want zeg nou zelf; wat is er mooier dan via een
echte werkplek een steentje bijdragen aan de maatschappij. Nuttig werk doen;
dat wil toch iedereen?

Hoe werkt het in de praktijk?
Het is van groot belang dat er een klik is tussen uw bedrijf en onze leerling.
Vandaar dat we starten met een kennismakingsgesprek. Onze leerling neemt zijn
of haar portfolio mee. Daarin staat precies op welke eerdere stageplekken zij zijn
geweest en hoe dat is bevallen. In het portfolio zitten ook alle behaalde module
bewijzen en certificaten. Het portfolio biedt een goede handleiding die
u vertelt hoe u om moet gaan met deze leerling.
Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat het klikt volgt er allereerst een
stageperiode. De leerling komt gedurende drie maanden, één dag in de week,

stagelopen in uw bedrijf. Als dat van beide kanten goed bevalt zijn er een aantal
mogelijkheden om de stage om te zetten in echt werk.
Een absolute win-win situatie
Als bedrijf komt u in aanmerking voor subsidie om één van onze leerlingen een
werkplek te bieden. Op die manier wil de gemeente stimuleren dat bedrijven
hun deuren openen voor onze leerlingen. In een persoonlijk gesprek kunnen
we u alles vertellen over de mogelijkheden.

