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Aob Compaz in corona tijd
We leven mee met alle scholen, want wat komt er veel op jullie af in deze periode. Petje af voor hoe jullie dat allemaal in goede banen weten 
te leiden! Wij hebben ondertussen ook niet stil gezeten. Een groot deel van onze dienstverlening doen we momenteel online. Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld adviesgesprekken en testbesprekingen via beeld en videobellen. En dat blijven we doen, want hoewel we een landelijk 
spreiding van onze kantoren hebben, zien we veel voordelen in continuering van deze online werkwijze voor met name de cliënt. Dat wordt 
ook beaamd door onze opdrachtgevers.

Partner in talentontwikkeling en advies

We werken al jaren met een online testbibliotheek en online platform.
De afgelopen periode hebben we dat geïntensiveerd. Zo bieden we 
de studievoorlichtingen die we namens scholen organiseren aan via 
een online platform. Tegelijk blijven gesprekken op kantoor, of op 
school gewoon doorgaan, conform de RIVM richtlijnen. 

De komende periode trekken we ook graag weer samen op om te 
komen tot goede werkafspraken. Want in goede samenspraak bij 
lastige vragen omtrent de situatie COVID vinden we tot nu toe steeds 
een oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bea de Boer, bdeboer@aob-compaz.nl | 06 53233619 
Henri Gesink, hgesink@aob-compaz.nl | 06 22233124
Geert Janssen. gjanssen@aob-compaz.nl | 06-20547545

Aob Compaz heeft jarenlange ervaring in het inhoudelijk en praktisch organiseren van studievoorlichtingsavonden. Daarbij hebben we nu 
ook de juiste techniek om deze studievoorlichting online te verzorgen. Dat betekent dat we voor één of meerdere scholen de jaarlijkse 
studievoorlichtingen online organiseren. Dezelfde kwaliteit maar in een andere vorm. Leerlingen van VMBO en HAVO/VWO schrijven zich in voor 
de studies van hun interesse en loggen in. Deelnemen aan deze voorlichtingen kan op zeer grote schaal. De opzet van de studievoorlichting is 
inhoudelijk grotendeels gelijk aan voorgaande jaren op locatie. Daarnaast verzorgen we ook de informatiemarkt online via hetzelfde platform.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Henri Gesink, hgesink@aob-compaz.nl | 06 22233124
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Participatiebanen in het onderwijs, laatste ontwikkeling: 
inzet Hygiëne medewerker i.v.m. Corona virus
In het Sociaal Akkoord is afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Aob Compaz ondersteunt bedrijven 
hierbij in verschillende sectoren, waaronder scholen. De banenafspraak biedt scholen kansen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
te nemen en goed personeel binnen te halen. Met de afspraak worden ook meer baankansen gecreëerd voor leerlingen uit het voortgezet 
speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs, die onder de doelgroep vallen. 

Op dit moment zijn we i.v.m. de coronacrisis druk bezig met het opstellen van een zoekprofiel voor de functie van Hygiëne-medewerker. De 
Hygiëne medewerker doet licht schoonmaakwerk dat uitstekend door mensen gedaan kan worden die vallen onder het doelgroepregister. 
Zo snijdt het mes aan 2 kanten: extra hygiënemaatregelen en bijdragen aan de banenafspraak. De medewerker Hygiëne ondersteunt scholen 
gedurende de dag door toe te zien op de hygiënevoorschriften van het RIVM. Denk aan het schoonhouden van deuren en klinken, na de 
pauzes afnemen van wc’s en wastafels, schoonhouden van keukens en pantry’s etc. Tussen groepen door in vergader- of klaslokalen de tafels 
en stoelen afnemen.
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Nederland leert door!

Determinatie brugklassen, zet ons Perpectiefonderzoek in!
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Door de inzet van een goede test in het eerste leerjaar als alternatief 
voor de geschrapte eindtoets kun je als VO school toch monitoren 
of de  leerlingen zijn toegewezen aan de schoolsoort die bij hun 
capaciteiten past. Het perspectiefonderzoek van Aob Compaz biedt 
het beste zicht op mogelijk schoolsucces, motivatie, studie-instelling 
en eventuele leerproblemen van de brugklasleerlingen. 

Scholing en Ontwikkeladvies is opgenomen in het subsidielandschap 
voor medewerkers. Medewerkers kunnen deelnemen aan een 
gesubsidieerd loopbaantraject in de tweede helft van 2020. Het 
pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een 
focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde 
loopbaanadviseurs van Aob Compaz en Calder Werkt kunnen 
mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de 
arbeidsmarkt.


