Siza Ambassadeurs

De brug tussen theorie en praktijk
Als docent ondersteun je jongeren bij de diverse keuzemomenten waar zij mee te maken
krijgen. Je wilt hen daar natuurlijk zo goed mogelijk in begeleiden. Dit kan door studenten
specifieke informatie, ondersteund door praktijkverhalen mee te geven.

Ervaringsdeskundigen kunnen hierbij helpen. Door de praktijkgerichte verhalen maken
de gastlessen van onze ambassadeurs vaak meer indruk dan de theorie uit een boek.
Siza ambassadeurs
Om leerlingen te informeren over de mogelijkheden in de gehandicaptenzorg (en daaraan
gerelateerde onderwerpen) is het mogelijk hulp te vragen van Siza ambassadeurs. Dit zijn
medewerkers van Siza met veel praktijkervaring. Zij kunnen jongeren helpen bij het
beantwoorden van vragen zoals:
• Welke maatschappelijke stages zijn er mogelijk?
• Is een beroepsopleiding in de zorg iets voor mij?
• Bij welke organisatie kan ik eventueel stage lopen?
• Waar kan ik eventueel gaan werken?

Een ambassadeur Siza kan met een gastles de lesstof verdiepen of aanvullen. Voorbeelden
van onderwerpen voor een gastles zijn:
• Algemene informatie over mensen met een beperking;
• Sport en beweging voor mensen met een beperking;
• Verzorging en begeleiding van mensen met een beperking;
• Niet Aangeboren Hersenletsel, autisme en andere beperkingen;
• Voorbereiding op maatschappelijke stage.
Een gastles kan gegeven worden op school of op een locatie van Siza, inclusief rondleiding.
Tijdens deze rondleiding ontmoeten de leerlingen cliënten van Siza (afhankelijk van het
gekozen tijdstip van de rondleiding). Een ervaringsoefening, om een beetje in de wereld
van de mens met een beperking te stappen, behoort ook tot de mogelijkheden. Denk hierbij
aan een rolstoelrace, getild worden in een tillift, etc.
Voorbeelden van locaties waar wij rondleidingen geven zijn Het Dorp (wonen en
dagbesteding voor mensen met een lichamelijke beperking) of bij ‘s Koonings Jaght
(wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking).

Contact en overleg
Voor het bespreken van de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Jacqueline van Maanen,
coördinator van de ambassadeurs.
T 06-51 19 99 86 of
E jacqueline.maanen@siza.nl

Meer informatie

www.werkenbijsiza.nl
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