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SPRINT biedt een fijne en vertrouwde 
ontwikkelingsplek waar (verborgen) 
talenten ontdekt kunnen worden in 
een professionele IT-omgeving. De 
sprinters werken aan IT-gerelateerde 
opdrachten om kennis te verhogen en 
werknemersvaardigheden verder te 
ontwikkelen, waardoor er weer volwaardig 
deelgenomen kan worden aan de 
maatschappij.

Het opdoen van succeservaringen zal 
ervoor zorgen dat de ontwikkeling weer 
op gang komt. Dit doen wij door de 
mogelijkheid te bieden aan de sprinters om 
hier verder te ontwikkelen binnen een IT-
omgeving. Dat gebeurt onder begeleiding 
van een IT-coach en een persoonlijk 
begeleider. Samen doorlopen zij drie 
verschillende fases: introductie-, ontwikkel- 
en doorstroomfase. Hierbinnen is ruimte 
om op eigen tempo verder te ontwikkelen, 
waarbij zowel persoonlijke ontwikkeling als 
IT-vaardigheden een rol spelen. 

Indien gewenst, is het mogelijk om 
ook een stuk individuele begeleiding 
te ontvangen van onze persoonlijk 
begeleiders. Dit kan zowel ambulant als 
bij ons op kantoor. 

Onderwerpen die tijdens de individuele 
begeleiding behandeld kunnen worden 
zijn:  

•  Loopbaanonderzoek 
•  Zelfvertrouwen 
•  Emotieregulatie 
•  Omgaan met stress 
•  Executieve functies verbeteren 
•  Samenwerken 
•  Sociale vaardigheden 

Een nieuwe opleiding, re-integratietraject 
of werk zijn mogelijke vervolgstappen 
na het traject bij SPRINT. Samen met de 
begeleiders wordt onderzocht wat de 
volgende stap kan worden. De combinatie 
van persoonlijke aandacht, kennis van de IT 
en werknemersvaardigheden zorgen ervoor 
dat de volgende stap wordt gemaakt!

SPRINT

Bij verdere vragen of interesse neem 
contact op met de begeleiders van 
SPRINT via 06-83189007 of 
sprint@a-vision.nu. Bezoek ook eens 
onze website www.a-vision.nu

Nu wordt het volledig maatwerk en is het afhankelijk van de vraag 
van de sprinter, ouder en/of gemeente.

• Talentwerkplek
• Persoonlijke ontwikkeling
• Individuele- en ambulante 

begeleiding

• ICT-omgeving
• Diagnostiek en advies
• IVIO begeleiding mogelijk



Kennismaking met de volgende IT-
onderdelen:
• Programmeren
• Grafische vormgeving
• 3D ontwerpen en printen
• Hardware en beheer
• Wordpress/CMS
• Social media

• Aritficial intelligence, robotica
Sociaal-emotioneel:
• Dagplanning maken
• Dromen & wensen in kaart brengen
• Kwaliteiten in kaart brengen en doel(en)   

stellen
• Interesse-en persoonlijkheids-

vragenlijsten invullen en terugkoppelen

3 FASES:
introductie, ontwikkel- en doorstroomfase

Tijdens de eerste fase komen de volgende onderdelen aan bod:

1

2

3

Verdere verdieping in een IT-onderwerp:
• Online cursus
• Praktijkcursus
• Fictief bedrijf opzetten
• Eigen project
• Samenwerken waar mogelijk
• Stappenplan voor projecten

• Planmatig werken
Het volgen van de SPRINT-
vaardigheidstraining die bestaat uit:
• Sociale-vaardigheden
• Professionaliteit
• Relaties
• Identiteit

Nu wordt het volledig maatwerk en is het afhankelijk van de vraag 
van de sprinter, ouder en/of gemeente.
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