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Welkom!
Wij heten u als lezer van deze nieuwsbrief van harte welkom.
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van de
voortgang van het project ”Een ACT toolkit voor LOB, basis voor
psychologische flexibiliteit". De looptijd van het project is van 1 januari
2014 tot 31 december 2014. Tijdens deze periode zullen enkele
nieuwsbrieven.verschijnen.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de aanleiding, achtergronden
en over de activiteiten, die samenhangen met het project. Wilt u deze
nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan de brief terug met het
verzoek om deze niet meer te ontvangen of mail naar info@omegaadviseurs.nl.
Wij wensen u veel leesplezier!

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

Albert de Folter en Tom Luken
.
.

ACT workshop op NVS NVL congres
.Tijdens het congres “Aansluiting gezocht” verzorgen Tom Luken, Albert
de Folter en Patricia Wittebroodt de workshop 'Werkende zelfbeelden,
een innovatieve LOB toolkit'. Deze workshop biedt de deelnemers een
voorproefje van een vernieuwende aanvulling van LOB instrumenten,
gericht op de bovenbouw van havo/vwo en het eerste jaar van het
hoger onderwijs.
Het congres vindt plaats op donderdag 13 februari 2014 en wordt dit
jaar gehouden in het gebouw van de Wageningen University
Lees meer: http://www.aansluitinggezocht.nl/home/

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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Achtergronden op een rijtje:
□ Aanleiding van het project
Zie artikel in LoopbaanVisie (4, 2013)
http://home.kpn.nl/tluken/Nws.pdf
□ Inhoud van het project
Zie de website van de NSvP:
http://bit.ly/1f5i0jS

V.l.n.r.: Peter Huwae, Patricia Wittebroodt, Tom Luken, Albert de Folter, Marja Canisius,
Jeroen Meijer, Mirjam v. Esch. Niet op foto: Clair Rozemeijer, Marjan de Vries, H. Gesink.
)

Op donderdag 23 januari heeft het eerste overleg van
de participatiecommissie plaatsgevonden. Tijdens dit
overleg, waaraan vertegenwoordigers van Noloc,
Fontys Hogescholen, NVS-NVL, VvSL en Profiel
ASL hebben deelgenomen, is het concept op
hoofdlijnen goed ontvangen. Men ziet goede
mogelijkheden in het gedachtengoed van ACT voor LOB,
mits voldoende rekening gehouden wordt met de
onderwijspraktijk en de doelgroep van mentoren/
decanen en leerlingen van de bovenbouw havo-vwo.
Ook voor de matching en begeleiding van studenten in
het Hoger Onderwijs biedt het projectvoorstel volgens
de commissie goede aanknopingspunten. Verder zijn er
afspraken gemaakt over samenwerking en het
uitproberen enkele tools in de begeleidingspraktijk.
.

□ Eerste artikel n.a.v. het project
Zie artikel van Tom Luken in LoopbaanVisie (4, 2013)
http://home.kpn.nl/tluken/Context.pdf
.
.
.
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Agenda
23 januari

13 februari
15 mei

- Start participatiecommissie.
Thema’s: projectconcept,
samenwerkingsafspraken.
- Workshop ”Werkende zelfbeelden”.
- Overleg participatiecommissie.
Thema: wat zijn de ervaringen met het
uitproberen van een aantal tools?

.In de planning staat dat Tom Luken en Albert de Folter
op het congres van de VvSL in november van dit jaar
een bijdrage zullen leveren op basis van het project.

De organisaties waartoe de leden behoren zullen in een

Contactgegevens
later stadium de innovatieproducten helpen

verspreiden onder schooldecanen/mentoren en andere

Tom Luken
keuzebegeleiders.
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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