“

Ik ben Maikel, ik ben 27 jaar oud, en ik ben
een computerfanaat. Mijn hobby’s zijn gamen
op de computer, basgitaar spelen, tekenen
op de computer, tv kijken en regelmatig met
vrienden afspreken.

”

Maikel is in december begonnen met de
opleiding tot Webontwikkelaar bij SlimInICT!
in Kelpen-Oler. SlimInICT! biedt (jong)volwassenen die onvoldoende aansluiting vinden
binnen het reguliere onderwijs of binnen een
reguliere werkplek individuele ontwikkelingsen opleidingstrajecten op het gebied van ICT.
Het huidige aanbod aan opleidingen bestaat
uit de opleidingstrajecten Webontwikkelaar,
Systeembeheerder, Graﬁsch Vormgever,
Social Media Marketeer en SEO Specialist.
Maikel heeft het erg naar zijn zin bij SlimInICT.

‘De lessen zijn goed en leuk te volgen. Ik heb
veel plezier in wat ik doe. Ik heb tot nu toe veel
geleerd over o.a. HTML, CSS en PHP. Tijdens de
lessen is er volop ruimte om vragen te stellen en
hier over te discussiëren.
De lessen zijn maar beperkt theoretisch en worden mooi afgewisseld met opdrachten die je zelf
tijdens de les maakt, waardoor je meteen praktische tips terug krijgt van de leraar. Deze manier
van werken heeft ervoor gezorgd dat ik in een
heel korte tijd al heel veel heb geleerd.’

Behalve opleidingstrajecten biedt SlimInICT! ook
ruimte voor dagbesteding.
Onder begeleiding van een orthopedagoge krijgen
deelnemers gelegenheid om te werken aan hun
persoonlijke doelen. Door middel van een persoonlijk
ontwikkelingsplan wordt de mate waarin de deelnemer
zich ontwikkelt meetbaar gemaakt. Deelnemers leren
gestructureerd werken, rust te vinden in zichzelf en
verantwoordelijkheden te dragen.
De dagbesteding vindt plaats in een rustige en
gestructureerde ICT omgeving met voldoende
uitdagingen. Er wordt gewerkt met computersystemen,
webservers, graﬁsche programma’s en softwareontwikkeling.
Een ontspannen sfeer waarin iedereen de ruimte krijgt
zichzelf te ontwikkelen en te werken aan persoonlijke
doelen onder professionele begeleiding.
‘Omdat ik bij SlimInICT een opleidingstraject volg ben
ik druk bezig met verschillende projecten. Naast het
werken aan deze projecten is er ook op zijn tijd, ruimte
voor aﬂeiding. Dan wordt er naast wat fris, een kopje
koffie of thee ook gezellig gepraat met de leraren,
mede-studenten en met de mensen die dagbesteding
volgen.
Ook wordt er tijdens de pauze gebiljart. En bij lekker
weer gaan we met zijn allen buiten zitten om wat te
eten of drinken. Ook worden er regelmatig activiteiten
georganiseerd. Dus er is een goede schakel tussen
ontspanning en jezelf ontplooien.
En dat maakt Slim in ICT zo leuk!’

Zorgverlening- PGZ krijgt vanuit SlimInICT professionele ondersteuning op al zijn ICT gebieden.
Naast deze ICT ondersteuning kun je opleidingstrajecten en dagbesteding volgen bij SlimInICT.
Tevens bemiddelen ze in het vinden van een werkplek en begeleiden je naar het werk toe.
SlimInICT! biedt trajecten aan jongeren vanaf 14 jaar, maar ook aan volwassenen.
Kijk anders op www.SlimInICT.nl voor meer informatie.

