
OVERZICHT WORKSHOPS
Studiedag (leer)loopbaanbegeleiding

 1. Waarom bewust kiezen?  

Zijn jongeren zich bewust van het belang van een weloverwogen
studiekeuze? Hoe kunnen we als begeleider het maken van een
bewuste keuze stimuleren? We hebben het in deze workshop over de
rol van motivatie binnen het studiekeuzeproces. Je leert welke motieven
aan de basis kunnen liggen van een studiekeuze en hoe je op een
autonomie-ondersteunende manier dit keuzeproces kan begeleiden. 

Door: Flankerend Onderwijs Limburg, ‘Motivatie, motor voor de
toekomst’

 2. Droom of werkelijkheid?

Je leerlingen staan binnenkort op een belangrijk kruispunt in hun leven:
Wat doen ze na het secundair onderwijs? Bij het maken van een keuze
gaat het in de eerste plaats over de ‘waarom-vraag’. (Waarom wil
iemand een bepaald beroep uitvoeren, een specifieke  opleiding volgen,
wel of niet verder studeren, …?) Past dit beeld bij wie ze zijn als
persoon, waar ze energie van krijgen of wat ze belangrijk vinden in hun
leven? 

In deze workshop ontdekken we methodieken vanuit
zelfconceptverheldering om met ‘doeners’ aan de slag te gaan over hun
talenten, natuurlijke voorkeuren, waarden, normen en dromen voor de
toekomst. Mogelijks ben jij dan de persoon die hen bijstaat om van een
droom een realistische werkelijkheid te maken!  

Door: PXL Education
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3. Welke opleidingen bieden de Centra voor Volwassenenonderwijs
en SyntraPXL? Voor welke leerlingen is dit een zinvol traject? 

Ontdek welke opleidingen de Centra voor volwassenenonderwijs jouw
leerlingen kunnen bieden. Wat kunnen ze er achteraf mee doen? Wat
wordt van hen verwacht?  Welke opleidingen biedt Syntra voor
laatstejaarsleerlingen uit de praktische opleidingen van het SO? Wat
kunnen leerlingen er achteraf mee doen?  Wat zijn de kansen op de
arbeidsmarkt na deze opleidingen?  Welke mogelijkheden bieden ze
nog?  In deze workshop krijg je antwoorden door medewerkers van onze
Limburgse aanbieders die de verschillen héél concreet duiden. Zo kan je
jouw leerlingen beter informeren en begeleiden in hun
leerloopbaankeuze.   

Door: de Limburgse CVO’s en SyntraPXL

4. Is een graduaatsopleiding gepast voor mijn leerlingen? Wat kan
een Se-n-Se opleiding hen bieden? 

Ontdek het specifieke profiel van de graduaten en het onderscheid met
de bacheloropleidingen. Wat is het verschil tussen werkplekleren in het
graduaat en de (derdejaars)stages in de bacheloropleidingen? Wat
onderscheidt de graduaats- en de bacheloropleidingen verder nog?  
Welke meerwaarde biedt een Se-n-Se opleiding? Wat kunnen leerlingen
er achteraf mee doen?  Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt na deze
opleidingen? En hoe kan je nadien nog “hogerop”?  
In deze workshop krijg je antwoorden door medewerkers van onze
Limburgse aanbieders die de verschillen héél concreet duiden. Zo kan je
jouw leerlingen beter informeren en begeleiden in hun
leerloopbaankeuze.   

Door: PXL en UCLL en de Limburgse SE-n-Se scholen
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5. Verruim je professionele blik met Euroguidance 

Werk je als professional rond studiekeuze- en loopbaanbegeleiding?
Begeleid jij leerlingen, studenten of volwassenen bij keuzes rond
onderwijs, leren en/of loopbanen? Euroguidance draagt bij tot jouw
professionele ontwikkeling! Kom meer te weten over de Europese
dimensie in studiekeuze- en loopbaanbegeleiding . 
Ontwikkel je competenties, verruim je netwerk, en zet keuzebegeleiding
in Vlaanderen mee op de Europese kaart. Ontdek wat Euroguidance
Vlaanderen voor jou kan betekenen. 

Door: Euroguidance

6. Mentorschap studiekeuzebegeleiding 

Studenten van het derde jaar lerarenopleiding van UCLL volgen het
pedagogisch vak mentorschap. Zij worden opgeleid om
zesdejaarsleerlingen bij hun studiekeuze te ondersteunen. 
Tijdens deze sessie wordt de opleiding van de studenten en de
samenwerking met de secundaire scholen toegelicht. Verder wordt
ingegaan op welke manier leerlingen zelfkennis kunnen ontwikkelen en
wat er bij een studiekeuze komt kijken. 
Onze studenten worden als ervaringsdeskundigen ingezet en
begeleiden deze leerlingen in nauwe samenwerking met de secundaire
scholen. De studenten spelen eerst een spel in de klas om duidelijk te
maken wat het verschil kan zijn tussen onmiddellijk gaan werken en
verder studeren in het hoger onderwijs. De leerlingen leren op speelse
wijze bij over de actuele structuur van het hoger onderwijs. 

Door: UCLL
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inschrijving  
sollicitatietips (eigen persoonlijk CV, motivatiebrief, sollicitatie
coaches, ...) 
gratis opleidingen (workshops online, opleidingen online rond soft
skills, ...) 
snelstartkaart CV (opmaak VDAB CV - belang hiervan)

7. CV en solliciteren

Samen met je leerlingen op pad naar de gewenste job 
Een wegwijs in website "bereid je leerlingen voor op de arbeidsmarkt"  

  
De VDAB biedt leerlingen de kans hun CV te laten nakijken door
experten. Ook in het kader van de beurs Verruim Je Horizon. Ontdek
hoe jij het VDAB aanbod kan gebruiken om jouw leerlingen goed voor te
bereiden op een stap naar de arbeidsmarkt of verdere opleiding. 

Door: VDAB

8. “De vakbond verkleint de stap naar de arbeidsmarkt” 

De stap van de schoolbanken naar de arbeidsmarkt is voor jongeren
vaak heel groot. De vakbonden willen samen met de scholen deze stap
verkleinen en jongeren beter voorbereiden. Hoe doen we dat? We
hebben een aanbod voor scholen met verschillende lespakketten die je
kan reserveren. In deze workshop staan we stil bij de vragen en noden
van jongeren als voorbereiding voor hun stap naar de arbeidsmarkt.
Daarnaast geven we meteen mee wat we als vakbond voor jouw school
kunnen betekenen. 

Door: de Limburgse vakbondsafdelingen 


