BACK2SCHOOL

Stichting Urban Skillsz is een zorg- en
welzijnsorganisatie gericht op jeugdwerk,
begeleiding, dagbesteding en werk. Er
wordt gewerkt met talentvolle jongeren,
veelal uit een kwetsbare omgeving of
situatie. Dit gebeurt vanuit de overtuiging
dat iedereen talenten en ambities heeft.
In het programma Back2next worden
jongeren in de leeftijd van 13 tot 21 jaar
ongeveer negen maanden lang gestimuleerd en geactiveerd om zowel individueel
als in groepsverband keihard aan zichzelf
te werken om daarna (terug) naar school
of aan het werk te kunnen.
Na dit programma wordt het team van
Urban Skillsz bijgestaan door docenten
van Zadkine Startcollege. In de vertrouwde omgeving van Urban Skillsz worden de
jongeren voorbereid hoe het is om (weer)

op school te zitten. In kleine stappen
worden steeds meer lessen op locatie
Rotterdam-Zuid van Zadkine Startcollege
gegeven en stromen de jongeren na een
half jaar in op deze locatie. Daar is het
team van Urban Skillsz nog steeds bij,
zodat de begeleidingsmethodiek blijft
gecontinueerd.

Ons doel is dat de jongeren binnen één
schooljaar hun mbo niveau 1 diploma
halen en van daaruit doorstromen naar
niveau 2 of werk!

Urban Skillsz en Zadkine Startcollege - uitgangspunten
Half jaar locatie Urban
Skillsz
Half jaar locatie
Zadkine
Startcollege

Ontdekken wat bij je
past:
Verschillende
vakgebieden.

Langzaam wennen aan
‘grootschaligheid’,
complexiteit / prikkels
MBO locaties.

Kleine veilige groep
(9 studenten)

Zorg / gedragstraining van
Urban Skillsz
Onderwijs / Entree van
Zadkine Startcollege

6 - 9 maanden
Back2next
Kandidaten stromen
in wanneer ze er aan
toe zijn.
Voor instroom:
Back2next

Opleiden bij
Skillszhouse
Delfshaven
Lesdagen: 8.30
-14.00 ma, wo, do
2 uur horeca
2 uur techniek
2 uur logistiek /
verkoop
Nederlands, rekenen,
loopbaanbegeleiding
en burgerschap
Di: Urban Skillsz:
klassenbegeleiding
Di: stage zoeken
Vr: interne stage
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Urban Skillsz en Zadkine Startcollege - planning
Lesdagen van 8.30
tot 14.00 ma, wo, do

Rooster mbo
ma, wo, do

Rooster mbo
ma, wo, do

2 uur horeca
2 uur techniek
2 uur logistiek /
verkoop
Nederlands, rekenen,
loopbaanbegeleiding
en burgerschap

2 uur horeca
2 uur techniek
2 uur logistiek /
verkoop
Nederlands, rekenen
en keuzedeel

2 uur horeca
2 uur techniek
2 uur logistiek /
verkoop
Nederlands, rekenen
en keuzedeel

Oriëntatie op vervolg

Di en vr: mbo stage
lopen
Urban Skillsz:
klassenbegeleiding

Di en vr: mbo stage

Focus op
examinering / vervolg
Di en vr: mbo stage

Urban Skillsz:
klassenbegeleiding

Urban Skillsz:
klassenbegeleiding

Urban Skillsz en Zadkine Startcollege - richtingen
Horeca / facilitair

Techniek

Logistiek / verkoop

• Docent doet theorie,
instructeur praktijk.
• Voor een deel bij
Urban Skillsz.
• Catering voor de wijk.
• ‘Excursies’ naar
Zadkine Startcollege.

• Docent doet theorie,
instructeur praktijk.
• Mobiliteit oefenen in
een garage in de wijk.
• Op donderdag
technieklessen op
Zadkine Startcollege.

• Gebruik maken van de
overlap in theorie.

Procedure
Het programma Back2next duurt ongeveer negen
maanden. Na deze periode stroomt een deel van
de jongeren automatisch door naar een mbo
niveau 1 opleiding van één schooljaar. Het gaat
hierbij om jongeren die:
- ouder zijn dan 16 jaar
- een schooldiploma moeten of willen behalen
- door de teams van Urban Skillsz en Zadkine
Startcollege schoolrijp worden bevonden

Meer informatie
Voor vragen en meer informatie kan contact worden opgenomen met één van de locaties.
Skillszhouse Delfshaven
Rochussenstraat 355
T 085 30 30 780
E info@urbanskillsz.com
www.urbanskillsz.com

Locatie Rotterdam-Zuid
Frankendaal 70
T 088 945 16 00
E startcollege@zadkine.nl
www.zadkine.nl/startcollege

