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SIWIT®:

Digitale Beroepsinteressetest
Stichting Sterk in Werk in Boxtel heeft in
samenwerking met onderzoekers van het
departement Personeelswetenschappen van de
Tilburg University en de Nederlandse Stichting
voor Psychotechniek in Arnhem de SIWIT®
ontwikkeld.

Voor wie is SIWIT®?

Jongeren met een licht verstandelijk beperking
vormen een groep die intensieve begeleiding
nodig heeft om een plek op de arbeidsmarkt te
vinden. Vanwege de verstandelijke beperking of
gedrag problemen is men minder in staat de
omgeving te begrijpen, de op te dragen taken op
een (voor het minimumloon gebruikelijk)
kwaliteitsniveau uit te voeren, en adequate
sociale contacten aan te gaan.
Daarom is het van belang dat er een goede
afstemming is tussen kenmerken en
beroepsinteresses van de jongere enerzijds en
de mogelijke beroepen anderzijds.
In de carrièrebegeleiding van licht verstandelijk
beperkte jongeren neemt beroepsoriëntatie een
belangrijke plaats in. Een goede match tussen
beroepsinteresse en werk is belangrijk voor de
tevredenheid met en betrokkenheid bij een
functie en vermindert de kans op uitval.
De beroepsinteresses die in de SIWIT worden
onderzocht zijn gekoppeld aan beroepen tot en
met assistent-niveau met de mogelijkheid de
competenties en vaardigheden die bij de
uitoefening van het beroep nodig zijn in te zien.
Op onze website treft u onder de foto “Producten
en diensten” een menuknop met o.a. SIWIT®.
Hier vindt u ook “externe publicaties”.

Let op:

Soms kan een aangemaakte test niet kan worden
uitgevoerd of kan een rapportage niet worden
geopend. U krijgt dan een foutmelding. De
oorzaak kan liggen aan de ingevoerde naam van
de leerling/cliënt.
Heet u leerling/cliënt b.v. Jacob op ‘t Hoog, dan
kan door het gebruik van ‘t er een foutmelding
optreden. Kies in dit geval voor de volledige
naam of gebruik alleen de voor- of achternaam.
Ook bij het gebruik van o.a. de volgende tekens
kunnen foutmeldingen optreden: á, à, ä. ë, è, ò,
ó, ö, Ý. Kies hiervoor een alternatief zonder de
extra tekens.

De SIWIT® test staat sinds enkele
maanden op een nieuwe server.
http://www.siwitonline.nl/siwit/
Sla deze url op bij uw favorieten!
Uw SIWIT® rapportage ALTIJD digitaal
beschikbaar?
Sla de rapportage op als
Wordbestand en koppel deze aan het leerling
volgsysteem.
In 2017 wordt er opnieuw een grote revisie
uitgevoerd. Meer dan 20.000 afgenomen testen
en de data zullen worden geanalyseerd en
beoordeeld. De SIWIT® gegevens worden hierop
aangepast.
U kunt altijd op en/of aanmerkingen over SIWIT®
blijven sturen naar info@sterkinwerk.nl t.a.v. Th.
Bekkers

SIWOV®

De opleiding voor VCA en de
VCA Basis certificering maakt
het portfolio van cliënten/
leerlingen completer en geeft
ze een snellere toegang tot de arbeidsmarkt.
De bestaande VCA opleidingen zijn voor de
doelgroep (LVB) onvoldoende toegankelijk
gebleken. Het officiële diploma VCA is hierdoor
nauwelijks bereikbaar binnen een redelijke
opleidingstijd.
O.a de LVB doelgroep heeft voor de VCA
opleiding behoefte aan een aangepaste methode.
Deze cursisten leren moeilijk, zijn vooral visueel
ingesteld en missen vooralsnog de nodige
“werkervaring”.
De uitgave van Stichting Sterk in Werk bestaat
uit:
1.een aantrekkelijk losbladig cursusboek in
kleurendruk
2.een afgeschermde internettoegang,
(www.siwovonline.nl)
3.een instructiekoffer. (nog beperkt op voorraad)
4.een digitaal lesboek
De VCA lesstof kan elk jaar veranderen o.i.v.
wetgeving. Het is noodzakelijk jaarlijks kritisch de
eind- en toets termen te beoordelen en
wijzigingen door te voeren in de lesteksten van
het SIWOV® VCA lesboek. Tevens worden er elk
jaar, indien noodzakelijk, afbeeldingen en foto’s
vervangen. Hiervoor zijn we mede afhankelijk van
de respons van instructeurs en cursisten die met
de lesboeken werken. De communicatie met de
gebruikers van de methode is voor ons ook
belangrijk om het product up-to-date te houden.
Op onze website www.stichtingsterkinwerk.nl
kunt u meer zien en lezen over dit VCAconcept. Kies op de openingspagina voor de
foto “Diensten en producten” en klik
vervolgens op SIWOV® opleiding veiligheid.
De digitale folder van SIWOV® treft u op onze
website onder de knop “Brochures en flyers”.

Wist u dat:

de digitale variant van het lesboek
mede is ontwikkeld om de instructeur en
cursisten een nog beter inzicht te
geven in de lesstof. Middels een login op
www.siwovonline.nl kun je het digitale
boek gebruiken. De moeilijke woorden
worden uitgelegd d.m.v. een tekstblok, de
visualiseringen zijn direct achter de
paragrafen opgenomen en meteen te openen.

Oefenvragen achter elk hoofdstuk en 4 digitale oefenexamens met
160 examenvragen kunnen
worden geoefend. Een feedbacklijst
geeft de uitslag en de gegeven antwoorden weer. Om een indruk te
krijgen kunt U een demo versie aanvragen via onze website.

Dyslectische lezer(s) ?

De dyslectie optie voor het aanpassen
van het lettertype binnen het digitale lesboek is gratis beschikbaar voor
elk digitaal lesboek.

Voorleesfunctie!

De voorleesfunctie heeft een update
ondergaan. De uitspraak van verschillende
woorden is verbeterd. Ook de leessnelheid
kan door de individuele cursist zelf worden
aangepast. (laag/gemiddeld/hoog)
Als uw cursisten van deze optie gebruik
willen maken kunt u dit op het
bestelformulier kenbaar maken.

CBT examens:

Met ingang van september 2017 ondergaan de
VCA examens een grote wijziging. Kijk op:
http://www.vcainfra.nl/
eindentoetstermenseptember2017/

Nieuwe ontwikkeling(en) binnen het
digitale lesboek SIWOV®:

Aan het digitale lesboek is een instructeursknop
toegevoegd met als functie het volgen van de
individuele cursist tijdens zijn vca leertraject. Ook
is er nu de mogelijkheid het digitale lesboek
gefaseerd, per hoofdstuk, vrij te geven aan de
cursist. Via de login van het digitale lesboek van
de cursist geeft de instructeur die hoofdstukken
vrij die zijn behandeld in de klas. Ook de toegang
tot de oefenexamens kan op deze manier door de
instructeur worden vrijgegeven. Hierdoor krijgt de
instructeur de mogelijkheid zelf de regie te voeren
over de toegang tot de lesstof. Vraag een demo
aan om deze toevoeging te bekijken.
Het instructiekoffer wordt momenteel
gedigitaliseerd. De inhoud van het leskoffer wordt
t.z.t. zichtbaar gemaakt binnen het digitale
lesboek d.m.v. het aanklikken van het
instructiekoffer pictogram.
Er zijn, tegen een gereduceerde prijs, nog enkele
instructie koffers te koop met inhoud. Het tactiele
element is hierbij het grote pluspunt, zeker voor
de doelgroep met geen of weinig werkervaring.
Stichting Sterk in Werk heeft een Scholings
overeenkomst met het UWV voor het aanbieden
van SIWOV® VCA Basis lesstof.

