
   

Goede vrienden 

Een grondakkoord van ons mens-zijn is de vrijheid om te kiezen. Sommige keuzes zijn eerder alledaags en niet zo 

belangrijk, zoals wat we zullen eten en welke kleding we aantrekken. Andere zijn veel ingrijpender en dragen sub-

stantieel bij tot onze verdere menswording, zoals partnerkeuze, beroepskeuze of verdere studiekeuze. Beroeps- 

en studiekeuze verlopen dus best met een open vizier, en kijken niet enkel naar wat onmiddellijk wordt ervaren: 

hoeveel uren van welk vak of welke opdrachten vervuld moeten worden, wat de verloning zal zijn …  

Reeds de Romeinse wijsgeer Seneca wist dit als hij schreef aan Lucilius in wat wij vandaag een blogbericht zouden 

noemen: 'non scholae sed vitae discimus'; 'niet voor de school leren we maar voor ons hele verdere leven'. Kie-

zen voor het leven, kiezen om te leren voor het leven, om levenslang te leren ook. Die keuzebegeleiding is in de 

scholen van onze Scholengemeenschap geen vermetel begrip. Een nieuwsbrief vol met inspirerende verhalen en 

initiatieven…  

In deze dagen naar Kerstmis toe wensen wij U ook allen de vrede en vreugde toe van Hem die altijd opnieuw 

voor Zijn mensen kiest … 

 

       Namens onze scholengemeenschap, 

       Gunter Maes, voorzitter 

Woord vooraf 

Nieuwsbrief     Scholengemeenschap Lokeren, Hamme, Zele  7 december 2015 

 

Themanummer: 

Wat na het secundair 

onderwijs? 
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De Karwij 

   

 

De overgang van school naar werk is een grote stap. 

Sommige jongeren vinden makkelijk werk, maar voor heel wat schoolverlaters is dit niet zo evident vooral voor 
onze doelgroep ‘jongeren met een arbeidsbeperking’ is dit niet zo vanzelfsprekend. 

Voor deze jongeren is het belangrijk dat we niet wachten tot hun schoolloopbaan voorbij is, maar dat we al in hun 
kwalificatiefase de begeleiding naar werk opstarten. Op deze wijze kunnen we op basis van de wens van de jongere 
en de ervaringen vanuit de school (vooral stages) een zo correct mogelijke inschatting maken van hun mogelijkhe-
den en hun kansen op de arbeidsmarkt. 

Het is de bedoeling dat de jongeren samen met de leerkracht zoeken naar een antwoord op vragen zoals: wie ben 
ik, wat kan ik, wat wil ik bereiken… om zo snel mogelijk de stap naar werk te zetten. 

In het 5de jaar krijgen zij een cursus ‘schoolverlater’ aangeboden waar volgende thema’s verder uitgediept worden:  

 onderweg (gebruik van openbaar vervoer, het rijbewijs op school) 

 zelfstandig wonen  

 het ziekenfonds en de vakbond 

 de papierwinkel (alles wat te maken heeft met administratie in het algemeen) 

 op zoek naar werk (de weg naar VDAB, solliciteren…) 

Na het behalen van het getuigschrift kunnen zij vrij kiezen voor een alternerende beroepsopleiding. Dit is een één-
jarige opleiding die bestaat uit vorming op school, afgewisseld met werkervaring in een bedrijf met als doel de kan-
sen op blijvende tewerkstelling te vergroten. 

Een belangrijk actiepunt is hun maatschappelijke weerbaarheid en zelfredzaamheid verhogen. De nadruk wordt 
gelegd op het in orde zijn met verschillende openbare instanties zoals VDAB / RVA... maar ook solliciteren en 
werk / plannen en budgetteren. In de praktijk worden de eventuele tekorten op de werkvloer verder ingeoefend 
en bijgeschaafd.  

De goede afstemming en begeleiding tussen school en bedrijf zorgen vaak voor een succesverhaal, nl. een blijven-
de tewerkstelling. 

 

 

OLVI-PIUS X 

Zie je door het grote studiebos de bomen nog? Eens je als jongere 
het zesde jaar bereikt, krijg je al heel snel de vraag of je al weet 
wat je na je humaniora wilt doen. Studeren of werken? Wat voor 
job? Welke studierichting? 

Begin oktober krijgen de zesdejaars een traject mee dat met hen 
afgelegd zal worden. Partners in search: de oud-leerlingen, de 
klasleraren, de vakleraren, het CLB, Klaar voor Hoger Onderwijs 
(de tool ontworpen door de Arteveldehogeschool), de ouders, de leerling zelf uiteraard,… 

Naast enkele infomomenten door het CLB zijn er verschillende individuele opdrachten waarbij zesdejaars diverse 
domeinen voor hun studiekeuze en studiemethode  verkennen. De klasleraar volgt hen op de voet. Begin novem-
ber organiseert onze school de “Start to study”- avond in samenwerking met Odisee en KULeuven. Ook de laatste-
jaars van het Sint-Jozefinstituut uit Hamme zakken graag af naar Zele voor deze boeiende avond. Ouders en leer-
lingen krijgen behoorlijk wat info mee en nog eens twee proeflessen bovenop. Begin januari buigen de leerkrach-
ten zich, in een extra klassenraad, over de studiekeuze van de leerlingen en geven ze hun advies mee. Ondertus-
sen nemen we ook deel aan de SID-in beurs in Gent, waar leerlingen volop kunnen shoppen en aftoetsen of hun 
keuze al dan niet de juiste is.  
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Als de knoop maar niet doorgehakt kan worden is er midden maart een unieke activiteit. Op een vrijdagavond no-
digen we onze oud-leerlingen van de afgelopen drie jaar uit (en via de oud-leerlingenbond Oud en Nieuw ook zij 
die al wat langer de Zeelse schoolpoorten achter zich hebben gelaten). Zo mochten we vorig schooljaar samen met 
de oud-leerlingenbond op 13 maart ruim 80 jonge oud-leerlingen verwelkomen. Ze brachten hun indrukwekkende 
cursussen mee, hun positieve maar ook negatieve ervaringen, hun tips en vooral hun enthousiasme. De meesten 
bleken immers de perfecte ambassadeurs voor de richting die ze waren ingeslagen. Met veel overtuiging probeer-
den ze zesdejaars te overhalen om in september of oktober onder andere ergotherapie, bedrijfsmanagement, 
energietechnologie, tandheelkunde, diergeneeskunde, farmaceutische wetenschappen, wiskunde, toegepaste taal-
kunde, bouwkunde,…  te gaan studeren. Een avond waar iedere zesdejaar op aanwezig zou moeten zijn, want hier 
valt veel levens- en studeerwijsheid te rapen.Als dat dan nog kan in een vertrouwde omgeving en in een gezellige 
sfeer… Meer heeft een achttienjarige niet nodig om goed te kiezen.  

Omdat we ook graag de ouders betrekken bij dit 
proces, organiseren we op het einde van het twee-
de semester een oudercontact enkel voor onze 
laatstejaars. De keuze die op dat ogenblik gemaakt 
is, wordt nog eens grondig van alle kanten belicht.  

Indien de twijfel dan toch nog de kop opsteekt, zijn 
er de vele opendeurdagen, infodagen, openlesda-
gen, … in de verschillende hogescholen en universi-
teiten van Kortrijk tot Hasselt.  

Bij dit alles worden ook de leerlingen die ervoor 
kiezen de arbeidsmarkt op te zoeken, niet vergeten. 
Ook zij volgen een traject op maat. In een eerste 
fase is een rol weggelegd voor het CLB dat de leer-
lingen uit de arbeidsmarktgerichte opleidingen laat kennismaken met de uitgebreide keuze aan “7de jaren”.  Het 
belang dat bedrijven hechten aan het behalen van het diploma secundair onderwijs is hier niet vreemd aan. Leer-
lingen die het diploma behalen aan het einde van het zesde jaar worden ook aangespoord om zich nog een jaar te 
specialiseren door een Se-n-Se-opleiding te volgen.  

Drie jaar terug kwam een voorstel van het ACV om met onze school samen te werken in een project “My GPS to 
work”. De bedoeling van het project was dubbel: door leerlingen van het 6de jaar bso effectief te laten solliciteren 
in verschillende lokale bedrijven, werden ze daadwerkelijk geconfronteerd met solliciteren, maakten ze kennis met 
een personeelsdienst, kregen ze zicht op wat hun toekomstig loon zou kunnen zijn. Langs de andere kant werden 
deze laatstejaars gekoppeld aan leerlingen van het 4de jaar die zo al een eerste maal kennismaakten met de bedrij-
ven, met eventuele latere jobs. De bedoeling hiervan is duidelijk: leerlingen motiveren om ook de 3de graad af te 
werken en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het uitwerken van dit project vroeg heel wat tijd en ener-
gie, maar het werd een ongelooflijk succes. Zowel leerlingen, leraren als bedrijfsmensen waren vol lof. Sindsdien 
wordt het project jaarlijks herhaald en breidde het zich uit naar andere scholen.  

Deze groep leerlingen heeft andere noden dan de 
leerlingen die verder studeren: niet alleen omwille 
van “My GPS to work” werken we aan leren sollici-
teren. Deze competenties kan een jongere alleen 
maar verwerven door het “te doen”. Rollenspelen 
met leraren, vrijwilligers uit bedrijven of interimkan-
toren die langskomen om sollicitatiegesprekken te 
voeren, werken allemaal competentieverhogend.  

En wij hopen vooral dat we met alle hierboven voor-
gestelde trajecten menig zesdejaar naar de richting 
kunnen leiden die het best bij hem of haar past. Een 
richting of een beroep waarin hij of zij gelukkig mag 
zijn.  
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KOHamme 

 

De studiekeuzebegeleiding “wat na secundair?” op KOHa Sint-Jozef is een gefaseerd proces. In samenwerking met 
het CLB organiseren we in oktober infosessies in de klas over de structuur van het hoger onderwijs. 

Onze leerlingen worden op vrijwillige basis uitgenodigd voor “Start to Study” in OLVI-Pius X Zele. Deze avond met 
algemene info en proeflessen wordt georganiseerd door de associatie KULeuven. 

Iedere leerling vult de interessetest via onderwijskiezer.be. De resultaten worden mee opgenomen in een werk-
map en vormen een uitgangspunt voor de latere opdrachten tijdens de les Nederlands. We werken met enkele mo-
dules van www.klaarvoorhogeronderwijs.be, onder andere “Academisch taalgebruik”. We koppelen ook een uitge-
breide schrijfoefening die in samenwerking met de ouders wordt uitgewerkt. We focussen vakinhoudelijk natuurlijk 
op de inhoud en opbouw van het werk, maar de reflectie over de eigen talenten en interesses is zeker even belang-
rijk.  

Vervolgens worden de ouders uitgenodigd voor een infoavond waarbij de onderwijsloopbaanbegeleiding, de struc-
tuur van het hoger onderwijs en de studentenvoorzieningen aan bod komen. De coördinator van de dienst Welzijn 
van de gemeente Hamme komt vanuit haar ervaring enkele mogelijke valkuilen toelichten.  

De laatstejaarsleerlingen hebben op onze school tot de “leerlingenstudio” tijdens de pauzes. We richten daar een 
bibliotheek in met toegezonden infobrochures en extra informatie.  We bereiden de leerlingen uitgebreid voor op 
hun bezoek aan de SID-in beurs (Studie Informatie Dagen) in Flanders Expo te Gent. Voordien krijgen zij nog de ge-
legenheid om hun horizon te verruimen via een vragenuurtje per klasgroep. 

Vanaf de maand februari komen de leerkrachten samen voor speciale klassenraden rond de studiekeuze van de 
leerlingen. De klassenraden worden vraaggestuurd georganiseerd en spelen een louter informatieve rol naar de 
leerling en hun ouders toe.  

Voor de laatstejaars uit 7 bso stippelen we een afzonderlijk traject uit. De leerlingen nemen deel aan een sterk uit-
gewerkt sollicitatieproject met de medewerking van heel wat externen. Eerst volgen zij een interactieve workshop 
met praktische oefeningen om later enkele proefsollicitatiegesprekken te voeren. We zijn er zeker van dat de feed-
back na deze gesprekken een grote inspiratiebron vormt. 

De leerlingen en hun ouders worden uitgenodigd voor een infosessie over arbeidsovereenkomsten, proefperiode, 
arbeidsreglement, loon, vakantieregeling en de werking van een werkwinkel. In de les koppelen wij hier een ver-
volg aan met info over eventuele vervolgmogelijkheden en uitgebreide sectorinformatie door de beroepscentrale 
die aansluit bij de richtingen van 7 bso. 

We doen er alles aan om de leerlingen goed geïnformeerd aan de start te brengen! 

 

 

VLOT! 
   Wat na het secundair onderwijs in de VLOT!-scholen 

De eerste periode van het schooljaar is weer voorbij. Voor onze leerlingen van het laatste jaar betekent dit een 
stap dichter naar hét einde. Ze horen de toekomst al roepen. Die toekomst brengt allerlei verwachtingen met zich 
mee. Verwachtingen, maar ook vraagtekens. Het gevoel van vrijheid gaat voor velen gepaard met onzekerheid. 
Wat is er mogelijk? Wat is voor mij de beste keuze? 
Waar vind ik informatie?  

In de VLOT!-scholen vinden wij het daarom nodig tegemoet te komen aan deze - begrijpelijke - vragen. Samen 
met het CLB voorzien we tijdens het zesde jaar onderwijsloopbaanbegeleiding, kortweg OLB. Binnen die begelei-
ding ondersteunen we de leerling in het maken van een doordachte studie- en beroepskeuze.  

De begeleiding zal enkel succesvol kunnen zijn wanneer er voldoende betrokkenheid is van alle actoren, in de eer-

ste plaats de leerlingen zelf. We hopen dan ook dat zij met een open geest de informatie zullen opnemen opdat ze 

een gemotiveerde keuze zullen maken. 
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Motivatie 

De slaagcijfers van eerstejaarsstudenten aan hogescholen en universiteiten in ons land zijn té laag. Bovendien is de 
'drop-out' in het eerste jaar hoger onderwijs alarmerend. Zo'n 17 tot 25% - afhankelijk van de studierichting - van 
de eerstejaarsstudenten geeft er nog voor de examenzittijd van juni de brui aan. Ook onze leerlingen horen in deze 
statistieken thuis. Om die reden werd enkele jaren geleden gestart met één centraal ankerpunt om de studiekeuze-
begeleiding beter te coördineren en op te volgen.  

Er is natuurlijk de democratisering van het hoger onderwijs in ons land, maar we kunnen alvast proberen leerlingen 
te wapenen tegen de valkuilen die ervoor zorgen dat de drop-outcijfers zo hoog liggen. Welke zijn die valkuilen? 

 Veel leerlingen hebben geen juist beeld van de opleiding die ze willen aanvatten of van de toekomstperspectie-
ven die de gekozen studierichting biedt; leerlingen gaan niet steeds gericht op zoek naar info en/of informeren 
elkaar foutief. 

 Voor een aantal studenten is de opleiding te zwaar. Deze studenten overschatten hun capaciteiten, zeker het 
abstract niveau in de academische bachelor- en masteropleidingen. 

 De toegangsdrempel voor het hoger onderwijs ligt laag - soms te laag - en dat betekent dat er ook mensen 
doorstromen naar het hoger onderwijs vanuit bv. het bso-onderwijs. 

 Leerlingen zien door de bomen het bos niet meer wat betreft het opleidingslandschap. Zo wordt het voor hen 
vaak moeilijk om aanverwante richtingen of richtingen met een verwant studieprofiel van elkaar te onderschei-
den, wat op zijn beurt kan leiden tot een foute keuze. 

 De overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs is voor enkele leerlingen te zwaar: de stap 
van begeleiding naar zelfredzaamheid is niet iedereen gegeven. Bovendien liggen de eindtermen van het se-
cundair onderwijs en de starteisen in het hoger onderwijs soms ver uit elkaar. 

 Leerlingen vertrekken ook vanuit verschillende startposities. Leerlingen met een kansarme achtergrond kam-
pen met vele problemen: financieel is verder studeren een zware dobber voor het gezin, ouders die zelf niet 
verder hebben gestudeerd, zien de noodzaak van een hoger diploma niet steeds in of kennen het onderwijs-
landschap onvoldoende. 
 

Welke doelstellingen wil VLOT! stellen? 

Als scholengroep geloven wij dat elke leerling uniek is en dat hij/zij die richting moet zoeken die het best bij 
zijn/haar talenten aansluit. Daarom volgen we elke leerling individueel op. In dit kader is het ook van belang dat 
tso-leerlingen niet alleen geïnformeerd worden over de BAMA-structuur maar we moeten ze ook informeren over 
het hele gamma aan Sense-, HBO-opleidingen en hoger volwassenenonderwijs.  

Algemeen kunnen we stellen dat de studiekeuzebegeleiding voor onze laatstejaars draait rond vier centrale aspec-
ten. Ze komen in elk initiatief in meerdere of mindere mate aan bod. Deze vier centrale aspecten zijn: 

1.de verkenning van het studieaanbod in de breedte 

2.de verkenning van het studieaanbod in de diepte 

3.het aspect zelfexploratie (jezelf goed inschatten; aspect kunnen/willen) 

4.de verkenning van de competenties die het hoger onderwijs van haar toekomstige studenten verwacht. 

Naar beroepskeuzebegeleiding stellen we de volgende doelstellingen prioritair: 

 aandacht hebben voor kwaliteitszorg, duurzaamheid en milieu 

 bijdrage leveren tot de eigen veiligheid en die van anderen 

 groeien in beroepsfierheid en vakkennis 

 aanbrengen en uitwerken van creatieve en innovatieve ideeën 

 ontwikkelen van de juiste spirit, zelfstandigheid en zin voor initiatief 

 zin hebben voor constructieve samenwerking 

 de ingesteldheid om zichzelf kritisch te durven evalueren en positief te leren omgaan met feedback. 
 
Als leerlingen een goed beeld krijgen van zichzelf - van hun mogelijkheden en hun beperkingen, kunnen wij ver-
moeden dat hun slaagkansen in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt zullen toenemen. Om dit te realiseren 
neemt de scholengroep heel wat initiatieven en wordt een beroep gedaan op de expertise van externe partners.  
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Concrete werking 

 Interne begeleiding 

In iedere campus voorzien we een ruimte waarin we alle flyers en folders van universiteiten, hogescholen, hoger 
volwassenenonderwijs, Sense- en HBO-opleidingen samenbrengen ter inzage voor de leerlingen. Affiches met info- 
en openlesdagen hangen we binnen de school op. Op geregelde tijdstippen vertrekken er op campus Creo en VTI 
mails naar de laatstejaars en hun ouders met volgende onderwerpen: nieuwe studierichtingen, interessante sites, 
infomomenten en openlesdagen aan de instellingen van hoger onderwijs, opleidingen in het buitenland (ook sug-
gesties voor een 'sabbatjaar' in de vorm van stages of vrijwilligerswerk horen daarbij), profielen die nodig zijn voor 
bepaalde richtingen, doorgroeimogelijkheden in bepaalde richtingen (banaba - manama). 

De adviserende klassenraad bespreekt de (voorlopige) studiekeuze van elke leerling en tracht voor iedere leerling 
een advies te formuleren. In de weken die daarop volgen, rapporteert de klassenleraar of, in sommige gevallen, 
een vakleerkracht mondeling aan de betrokken leerling het advies van de klassenraad.  

Op 8, 9 of 10 maart 2016 biedt campus SLC de gelegenheid tot individueel contact tussen de ouders en de leer-
krachten. Omdat dit oudercontact hoofdzakelijk in het teken staat van de verdere studies, nodigen we ook de leer-
ling zelf uitdrukkelijk op dit contact mee uit. Klastitularissen en vakleerkrachten zijn verder op ieder moment be-
reid om met hun leerlingen over ‘de toekomst’ te praten.  

Wat betreft voorbereiding op de arbeidsmarkt, besteden we in het vak Nederlands voor de 
tso-leerlingen, en in het vak PAV voor de bso-leerlingen, aandacht aan de communicatieve 
en ICT-vaardigheden die nodig zijn bij het zoeken naar werk. Zo leren de leerlingen waar ze 
gericht vacatures kunnen vinden, hoe ze een goede cv en sollicitatiebrief moeten schrijven 
en wat belangrijke aandachtspunten zijn voor een geslaagd sollicitatiegesprek. Om ervaring 
op te doen in de praktijk, gaan de bso- en een groot deel van de tso-leerlingen op stage. Dit 
geeft hen vaak een nog duidelijker beeld van wat ze wel of niet willen in de toekomst. 

Verder volgen de graadcoördinatoren en leerkrachten van de derde graad het aanbod aan 
vormingen en workshops aan de hogescholen en universiteiten op. Zo volgden de leer-
lingen van het zesde jaar Elektriciteitstechnieken op maandag 9 november een RTC-
opleiding Machineveiligheid aan de hogeschool Odisee te Gent. 

 Externe begeleiding 

Onze scholengroep doet een beroep op de expertise van enkele partners: 

1. HET CLB 

In campus SLC introduceert de directie begin september dit item in een gesprek met alle leerlingen van de zesdes. 
In het kader van het leven in de zesdes onderstreept zij het belang van die keuze. Zij vraagt de leerlingen er zelf 
ook tijdig mee te beginnen en er voldoende energie en aandacht aan te besteden. Verder geeft zij beknopt aan wat 
de school en het CLB in dit verband bieden. 
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In alle campussen geeft de CLB-medewerker algemene info aan de laatstejaars rond studeren in het hoger onder-
wijs. De info is vanzelfsprekend aangepast aan het doelpubliek (aso, tso en bso). In campus VTI kiezen de leerlingen 
op voorhand tussen de infosessie over de structuur van het hoger onderwijs of de infosessie over de mogelijkhe-
den buiten het hoger onderwijs. Verder krijgen de leerlingen de brochure Wat na het Secundair Onderwijs? en krij-
gen ze een lijst met websites die hen moet helpen de eerste stappen te zetten in het studiekeuzeproces. Vooral de 
website Onderwijskiezer verkennen ze grondig. In het tweede trimester leren de leerlingen dan hoe ze specifieke 
informatie kunnen opzoeken aan de hand van deze Onderwijskiezer. Deze les kadert binnen de keuzetaken zelf-
conceptverheldering, exploreren in de breedte en exploreren in de diepte. Er gaat ook aandacht naar de SID-in en 
de leerlingen krijgen tips hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden.  Het is belangrijk dat de leerlingen vooraf de be-
langstellingstest I-Prefer op www.onderwijskiezer.be maken en een afdruk van het resultaat van deze test mee-
brengen naar de les. Wie dat wil, kan ook al de test I-study over studiemotivatie en -methode maken. 

Verder werken we in campus Creo/SHO, in het Sint-Lodewijkscollege en in campus VTI 
voor de doorstromingsrichtingen met de brochure ‘Op stap naar het hoger onderwijs’. 
Deze brochure vat het studiekeuzeproces in zes taken samen: oriënteren, zelfconcept-
verheldering, exploreren in de breedte en in de diepte, studiekeuzenabijheid en bin-
ding. 

Aan de hand van filmpjes en persoonlijke verwerkingsopdrachten komen de leerlingen 
tot zelfreflectie en bouwen ze zo verder aan hun studiekeuzeproces.  

2. START-TO-STUDY 
 
Op maandag 16 november 2015 organiseren de VLOT!-scholen een informatiesessie 
Start to study voor alle geïnteresseerde ouders en leerlingen. Professoren, docenten en 
begeleiders bespreken de verschillende aspecten van de studies zowel op universitair 
niveau als in het hoger niet-universitair onderwijs. Die sessie is interessant als introductie op het hoger onderwijs, 
mede dankzij de mini-collleges die dan gegeven worden. De leerlingen kregen hiervoor een uitnodiging mee naar 
huis. 

3. SID-IN 
 
Sinds een aantal jaar worden in verschillende provincies de SID-in dagen georganiseerd. Deze beurs is een samen-
werking tussen de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 
Leerlingen uit het laatste jaar secundair kunnen er kennismaken met een brede waaier aan studie- en beroepsmo-
gelijkheden. In Oost-Vlaanderen vindt dit plaats in Flanders Expo te Gent.  

In de campussen Creo/SHO kiezen we ervoor om hier enkel met vrijwilligers op zaterdagmorgen te gaan: het is dan 
rustig en de leerlingen voelen zich ook op hun gemak om de nodige vragen te stellen. We motiveren de leerlingen 
om samen met hun ouders de beurs te bezoeken, maar de school zelf biedt ook begeleiding aan. Leerlingen die 
meegaan, krijgen een bundel met uitleg over de SID-in, interessante sites en mogelijke vragen die ze kunnen stel-
len of die als inspiratie kunnen dienen hiervoor.  

In campus SLC gebeurt dit bezoek klassikaal op donderdag 21 januari 2016. Een tweetal weken later peilt de klas-
senleraar via een enquête naar de stand van zaken in het keuzeproces. Verder krijgen de laatstejaars in campus SLC 
de raad om ter plekke in de hogescholen en universiteiten info te gaan inwinnen over de studierichting waaraan zij 
denken en om in meerdere instellingen naar de opendeurdagen te gaan. Sommige instellingen organiseren met het 
oog op een vlotte start in het hoger onderwijs vakantiecursussen en/of onthaaldagen. Sommige van die cursussen 
bevelen wij voor sommige van onze leerlingen (naar gelang van de studierichting die zij bij ons volgden) warm aan. 
Wie op kot wil gaan, moet ook daarover tijdig inlichtingen inwinnen. Op zoek gaan naar een kot gebeurt best tij-
dens de eerste veertien dagen van juli. Het loont ook vaak de moeite zich te informeren over studietoelagen in het 
hoger onderwijs. 

In campus VTI gaan de doorstromingsrichtingen eveneens klassikaal naar de SID-in op vrijdag 22 januari 2016. Ge-
ïnteresseerde leerlingen uit andere richtingen kunnen op eigen initiatief de beurs bezoeken tijdens de nocturne op 
donderdagavond 21 januari 2016 van 17 tot 20 uur of op zaterdag 23 januari 2016, doorlopend van 10 tot 16 uur.  
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4. ROTARY BEROEPSKEUZE-ACTIE 

Op donderdag 10 maart 2016 organiseert Rotary Lokeren een beroepennamiddag. De zesdejaars van alle Lokerse 
scholen kunnen daar, vooraleer ze een studiekeuze maken of zich op de arbeidsvloer begeven, contact opnemen 
met mensen die het beroep uitoefenen waarvan ze dromen. Er is keuze uit zo'n 180 beroepen. De focus ligt hier 
dus niet op de studiekeuze maar wel op de inhoud van een bepaald beroep. Dit initiatief vindt plaats in het Cultu-
reel Centrum van Lokeren voor alle Lokerse secundaire scholen.  

5. OUD-LEERLINGEN 

Ieder jaar organiseert campus Creo/SHO een avond waarin oud-leerlingen aan de laatstejaars info komen geven 
over de opleidingen in het hoger onderwijs. Deze oud-leerlingen moeten minstens 60 studiepunten verworven 
hebben. Ook ouders nodigen we hierop van harte uit. De oud-leerlingen geven ook inlichtingen over de structuur 
van het hoger onderwijs. Daarna gaan de leerlingen met hun ouders aan aparte tafels samen zitten met de oud-
leerlingen, per aangevraagde studierichting. De oud-leerlingen brengen cursussen mee en vertellen over de voor- 
en nadelen van de opleiding. Zij zijn immers het best geplaatst om de sterke punten of de tekorten in de vooroplei-
ding aan te kaarten. 

6. NETWERKDAG 

Campus VTI organiseert elk schooljaar, eind april, een dag waarop de leerlingen van het 
zesde en zevende jaar kennismaken met de VDAB en de werking van enkele interimkan-
toren. Tevens krijgen ze een workshop sociale vaardigheden met als doel het leren sa-

menwerken met toekomstige collega’s. 
Vervolgens krijgen ze de tijd om informa-
tie op te zoeken over de bedrijven, hoge-
scholen en uitzendkantoren waarmee ze 
contact willen leggen tijdens de ontmoe-
tingsavond, diezelfde dag. De school 
schrijft vooraf de externe partners aan om 
aanwezig te zijn op die ontmoetings-
avond. We spreken van een win-
winsituatie waarbij leerlingen hun com-
municatieve vaardigheden kunnen oefenen en waarbij de externe 
partners de kans krijgen nieuw bloed aan te trekken.  

7. ARTEVELDE 

In campus Creo/SHO werkt men sinds het schooljaar 2011-2012 met de website www.klaarvoorhogeronderwijs.be 
van de Arteveldehogeschool. 
De site is opgebouwd rond vier 'hefboomvaardigheden', vier competenties die nodig zijn om de stap van het secun-
dair naar het hoger onderwijs vlot te kunnen zetten. Deze competenties zijn: studiekeuze, studiemethode; taal- en 
ICT-competenties.  

Elk van deze vier competenties is opgebouwd op dezelfde manier: een video als 'blikopener', een screening van de 
competenties, feedback over de resultaten en tips om de vaardigheden aan te scherpen. Voordeel van deze site is 
dat de leerlingen geconfronteerd worden met hun sterktes en zwaktes en meteen hun werkpunten in kaart kunnen 
brengen. De leerlingen kunnen hun resultaten opslaan in hun persoonlijke portfolio die toegankelijk is voor de CLB-
begeleiding en de studiekeuzebegeleiding. Deze portfolio nemen we mee op in de individuele gesprekken met de 
betrokken leerling. In de portfolio slaan de leerlingen zelfgekozen werkpunten, hun talenten-focus, de feedback die 
ze krijgen en tips om met de pijnpunten om te gaan, op. Nog een voordeel is dat de studiekeuzebegeleider en de 
CLB-medewerkster hieruit statistieken kunnen opvragen (interpretatie van de gegevens in de portfolio van de leer-
lingen, remediëring en differentiatie). 

Met deze site worden de eindtermen uit het SO en de instroomcompetenties in het hoger onderwijs beter op el-
kaar afgestemd. 

 Opvolging 

De VLOT!-scholen volgen nadien nauwgezet de resultaten op die de oud-leerlingen boeken na het secundair onder-
wijs. Op die manier wordt de geldigheidswaarde van de adviezen die zij formuleren, elk jaar opnieuw getoetst.  

 


