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Einde van het project in zicht………

Het project “Een toolkit voor ACT” is een
initiatief van Omega advies & coaching
i.s.m. Luken Loopbaan Consult.
Hoofdsponsor van het project is:
□ De Nederlandse Stichting voor
psychotechniek (NSvP)
Het project wordt ook mogelijk gemaakt
door cofinanciering van:
□ Noloc
□ Fontys Hogescholen
□ Universiteit van Amsterdam
□ Vereniging van Schooldecanen en
Loopbaanbegeleiders (VvSL)
□ Vereniging van Schooldecanen en
Leerlingbegeleiders (NVS-NVL)
□ Luken Loopbaan Consult
□ Omega advies & coaching
□ Stichting Bevordering Beroepskeuzewerk

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief in juni is er weer het
nodige tot stand gebracht met betrekking tot de inhoud van de toolkit.
Alle tools zijn mede op basis van de opgedane ervaringen kritisch
bekeken en waar nodig bijgesteld. Ook zijn er enkele nieuwe tools
ontwikkeld en zijn de tools gesplitst in materialen voor begeleiders en
voor leerlingen/studenten. Verder illustraties toegevoegd. De komende
weken zal ook het nodige aan de projectwebsite gedaan worden zodat
deze eind januari volledig is en in gebruik genomen kan worden. De
instrumenten van de toolkit zijn bedoeld voor leerlingen van bovenbouw
havo/vwo en studenten aan het begin van het hoger onderwijs. De
eerste ervaringen wijzen uit dat ze ook bruikbaar zijn voor mbo
studenten uit het derde en vierde jaar niveau 3 en 4.
.
Wij wensen iedereen een goede eindspurt op weg naar de afsluiting van
het jaar en hopen u in het nieuwe jaar te ontmoeten bij lezingen,
workshops of scholingsbijeenkomsten over de toolkit. Wij spreken de
wens uit dat vanaf 2015 de ACT toolkit voor LOB een waardevolle
bijdrage zal leveren aan de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) in
Nederland.
.
.

Drukdebezochte
Albert
Folter en TomACT
Lukenworkshop

op VvSL congres

Tijdensdehet
congres
“VanLuken
starten tot innoveren” verzorgden Tom Luken
Albert
Folter
en Tom
. en Albert de Folter in drie volgeboekte workshopsessies een workshop
. over de toolkit. Deze workshop bood de deelnemers een kennismaking
aan met de achtergronden en de inhoud van de "ACT toolkit voor LOB".
Het congres vond plaats op donderdag 6 november 2014 en werd
gehouden Utrecht.
Zie voor de diapresentatie van deze workshop (info-workshop 8):
http://www.vvsl.nl/index.php/professionalisering/congres.html

Bovengenoemde instellingen nemen tevens
deel aan een participatiecommissie. In deze
commissie hebben ook zitting:
□ Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
□ Profiel ASL
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Ook op het congres van de Noloc op 11 november
mochten Tom Luken en Albert de Folter een
toelichting geven op de ACT toolkit voor LOB. Zie het
congresfilmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=KPHB-T2aQMA

DECEMBER 2014
Nieuw artikel
Albert de Folter, ACT in loopbaanbegeleiding,
LoopbaanVisie 3, augustus 2014.
Lees artikel: http://www.act-in-lob.eu/MEDIA/doc/LV2014-03-02.pdf

Jenthe Schoelynck, onze illustrator
Jenthe is de illustrator van
de tools. Zij is docent
Nederlands en Engels en
volgde enkele jaren het
hoger kunstonderwijs.
Onderstaand de illustratie
van de tool:

“Op bezoek bij mezelf”

Agenda
.
18 december - Presentatie voor decanenkring
Kennemerland.
15 januari
- Presentatie voor decanenkring
Nijmegen (optie).
01 februari - De toolkit klaar voor gebruik
05 maart
- Presentatie voor decanenkring
Den Bosch/Tilburg.

Artikelen
Contactgegevens

Albert de Folter, ACT in loopbaanbegeleiding,
LoopbaanVisie,
augustus 2914. Zie: http://www.act-inTom Luken
lob.eu/MEDIA/doc/LV-2014-03-02.pdf
Luken
Loopbaan Consult | Amsterdam
http://home.kpn.nl/tluken/llc.htm
tluken@planet.nl
T. 020 6981 378 | M. 06 5041 1476

Albert de Folter
Omega advies & coaching | Schoonhoven
www.omega-adviseurs.nl
albert@omega-adviseurs.nl
T. 0182 382 064 | M. 06 1994 5303 |
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