Nieuwsbrief ‘Rotterdam’s got talent!’, november 2014

‘Rotterdam’s got talent!’: een project dat draait om
talentontwikkeling. Middels deze nieuwsbrief willen wij
onze jongeren, peercoaches en andere betrokkenen en
geïnteresseerden op de hoogte houden over de
voortgang van ‘Rotterdam’s got talent!’.

Stand van zaken
Het derde projectjaar van ‘Rotterdam’s got talent’ is halverwege november alweer bijna 3 maanden
bezig. Er nemen op dit moment 114 jongeren deel aan het traject en de komende periode zullen er
nieuwe jongeren instromen. In totaal 45 vrijwillige coaches begeleiden de jongeren o.a. bij het
zoeken naar een stageplaats of BBL leerwerkplek of helpen hen met vakken die zij willen verbeteren.
De coaches merken dat in deze periode er voornamelijk vragen zijn over specifieke vakken en
opdrachten: met de toetsweken voor de deur is dit voor veel leerlingen extra spannend. Ken jij
iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken tijdens de komende toetsweken, bij het vinden van
een stageplek of in het algemeen bij het behalen van een diploma? Meld hem of haar dan aan via
s.kheder@spior.nl.
Terugblik – Inspiratiebijeenkomst
In oktober organiseerde SPIOR een
bijeenkomst voor leerlingen op ROC
“Mijn naam is Rabia Haddachi. Ik ben
Zadkine. Hiervoor werd inspirator
22 jaar oud. Momenteel studeer ik aan
Fehd el Ouali uitgenodigd die op een
de Hogeschool in Rotterdam. Ik volg de
aansprekende manier de thema’s
opleiding Maatschappelijk Werk en
zelfreflectie en zelfvertrouwen
Dienstverlening (MWD). Mijn functie als
aansneed. Het doel hiervan was de
stagiaire bij SPIOR is het coachen van
leerlingen te inspireren en te
jongeren. Momenteel begeleid ik twee
motiveren om hun beste beentje voor
jongeren met hun huiswerk en bij het maken van een
te zetten tijdens hun opleiding door te
studiekeuze. Tevens voer ik intakegesprekken met
vertrouwen op het eigen kunnen én
jongeren en peercoaches en voer ik administratieve
inzicht te hebben in persoonlijke
werkzaamheden uit. Ik merk dat ik veel leer op deze
verbeterpunten. Tijdens de
stageplek, omdat ik verantwoordelijkheid krijg en die
bijeenkomst stelde Fehd zich
verantwoordelijkheid op mij neem. Op deze manier kan
kwetsbaar op tegenover het publiek
ik ervaring opdoen voor in de toekomst en geef ik
door zijn levensverhaal te vertellen.
tegelijkertijd de jongeren een duwtje in de rug.”
Hij vertelde over persoonlijke
tegenslagen maar ook over hoe hij deze heeft overwonnen. De leerlingen kregen na zijn verhaal de
ruimte om eigen ervaringen te delen, wat leidde tot emotionele momenten. Na de bijeenkomst
meldden veel aanwezige leerlingen zich aan bij ‘Rotterdam’s got talent!’ zodat een coach hen kan
helpen bij het omgaan met eventuele uitdagingen tijdens hun opleiding.
Een peercoach vertelt..

Vooruitblik
De komende maanden worden er binnen het project weer bijeenkomsten georganiseerd voor ouders
over het Nederlands onderwijssysteem en opvoeding. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders
onder meer informatie over de verschillende MBO opleidingen en routes die leerlingen kunnen

bewandelen tot het behalen van een startkwalificatie. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor
ouders van deelnemers aan ‘Rotterdam’s got talent!’ maar ook voor ouders uit de bredere omgeving.
Ken jij ouders die willen deelnemen aan zo’n bijeenkomst? Neem dan contact op met Semir Kheder
via s.kheder@spior.nl.
Ook interessant
Op donderdagavond 30 oktober liepen circa 300 Rotterdammers de tocht ‘010=1′, om uit te dragen
dat Rotterdammers in al hun verscheidenheid kiezen voor verbinding. De deelnemers verzamelden
zich in het centrum van Rotterdam en liepen gezamenlijk een stuk door de stad. De tocht eindigde bij
het Stadhuis, waar burgemeester Aboutaleb een verklaring werd aangeboden. Lees meer over de
verklaring, de aanleiding en het verloop van deze tocht op www.spior.nl.

* ‘Rotterdam’s got talent!’ is een project van SPIOR en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen
van het OranjeFonds, Skanfonds en VSB fonds.

Disclaimer: wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan NEE terug naar rotterdamsgottalent@spior.nl.

