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 Een oproep aan het beleid  
 

In dit memorandum schetsen we, namens alle partners van Het Beroepenhuis vzw, de realisaties van 
de afgelopen jaren alsook de plannen voor de toekomst. We willen daarmee de nieuwe beleidsploeg 
verzoeken om ons ook in de toekomst blijvend te ondersteunen. We kunnen aantonen dat we, 
ondanks de groeiende activiteiten en het steeds toenemende bereik, minder subsidieafhankelijk zijn 
geworden. Maar de steun vanuit de Vlaamse Overheid zal wel nodig zijn om de huidige werking 
verder te kunnen zetten en te verbeteren evenals onze toekomstige ambities waar te maken. 

Het Beroepenhuis is als educatief centrum al jaren een succesverhaal. De grote tevredenheid van de 
ons bezoekende scholen alsook de deelnemers aan de activiteiten zorgen voor een gegarandeerde 
instroom en interesse. We noteren volgende succesfactoren: 

- Het unieke concept, pedagogisch onderbouwd volgens de TOS21 richtlijnen en volgens de 
eindtermen.  

- Het inspelen op de doelstellingen mbt. onderwijs in het Vlaams regeerakkoord (aansluiting bij 
het STEM-actieplan, nadruk op ontdekken van talenten/competenties, opwaardering van 
technische richtingen en profielen). 

- Het permanente aanbod op maat van verschillende doelgroepen 
- De grote tevredenheid van leerkrachten en leerlingen  
- Het partnerschap van Het Beroepenhuis vzw met de betrokkenheid van werkgevers – en 

werknemersorganisaties, sectoren, de intermediaire sector, onderwijsinstellingen uit alle netten 
en de overheden  

- De permanente dialoog tussen onderwijs en bedrijfsleven   
- De opname in de sectorconvenanten als prioritaire actie 
- Het inspelen op maatschappelijk relevante thema’s 
- De concrete informatie op maat over arbeidsomstandigheden met aandacht voor allerlei 

aspecten bvb. veiligheid.  
- Het roldoorbrekend werken 
- De aansluiting bij de leefwereld van jongeren 
- Het betrekken van de ouders 
- De intensieve begeleiding 
- De samenwerkingsverbanden met andere organisaties om meer afstemming te verkrijgen en 

een structurele visie rond instroom te bewerkstelligen 
 

Namens de partners van Het Beroepenhuis die dit memorandum onderschrijven roepen we de nieuwe 
beleidsmakers op om ons verder te ondersteunen via een kaderovereenkomst voor de ganse 
legislatuur zodat een lange-termijn-groeipad kan worden vooropgesteld.  

De groei van de projectwerking van Het Beroepenhuis kan immers enkel gebeuren door een sterk 
verankerde kernwerking in huis. En die groei is nodig om onze toekomstige ambities waar te maken. 
We willen tevens een aanbod verzekeren dat gans Vlaanderen kan bestrijken. We willen meer ouders 
bereiken maar ook andere doelgroepen aanspreken en op maat werken van scholen, waarbij we onze 
methodiek rond talenten (met inbegrip van de 21st century skills) kunnen inbedden.  Rekening 
houdend met de toegenomen kosten, vragen we hierbij ook om het subsidiebedrag opnieuw op te 
trekken naar 100.000 EUR. 
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1. Voorstelling en realisaties 
 
1.1. Werking. Kernwerking in huis en projecten op locatie. 

In Het Beroepenhuis kunnen jonge bezoekers (van 11 tot 14 jaar) uit de 3de graad van het 
basisonderwijs en de 1ste graad van het secundair onderwijs én hun begeleiders (leerkrachten en 
ouders) op een interactieve en speelse manier kennis maken met praktisch–uitvoerende en 
technische beroepen. Het centrum bestaat uit een reeks van ‘ontdekhoeken’ per beroepssector. Een 
bezoek aan Het Beroepenhuis gebeurt klassikaal of met het gezin en omvat een intensief begeleid 
bezoek aan de interactieve tentoonstelling en deelname aan een aantal praktische beroepenateliers. 
In Het Beroepenhuis zijn er 11 ontdekhoeken met beroepen uit de sectoren metaal en technologie 
(arbeiders én bedienden), bouw, transport en logistiek, horeca, chemie, kunststoffen en life 
sciences, voedingsindustrie, social profit, printmedia, haven en binnenvaart en kapper en 
schoonheidsspecialist. 
Al sinds het ontstaan is Het Beroepenhuis ook bezig met projecten buitenshuis en deze 
projectwerking wordt de laatste jaren steeds belangrijker. Enerzijds omdat we met de bezoekers 
tegen de fysieke limieten van het gebouw aanbotsen en zo een groter publiek kunnen aanspreken. 
Anderzijds omdat we dan ook scholen kunnen bereiken die omwille van afstand en andere 
organisatorische redenen niet in Het Beroepenhuis geraken. Daarenboven kunnen we een aanbod 
op maat uitwerken, meer (lokale) partners betrekken, afstemmen op reeds bestaande activiteiten 
(en zo versterken) en ook andere doelgroepen aanspreken (bvb de hogere jaren uit het secundair). 
De werking van aanbod in huis en projecten buitenshuis versterken elkaar op inhoudelijk vlak. Zo 
zorgen de beroepenrally’s in bedrijven er bijvoorbeeld voor dat we ook in huis op een correcte 
manier informatie aanbieden en omgekeerd zorgen de pedagogische methodieken die we in huis 
hanteren er bijvoorbeeld voor dat we ook sterke en kwalitatieve concepten op locatie kunnen 
opzetten. Er is dus een belangrijke en onlosmakelijke wisselwerking tussen deze beide onderdelen 
van de werking die ook voor een bredere bekendheid zorgen en een gegarandeerde instroom 
bewerkstelligen. 
  
1.2. Ontstaan en situering 

Het Beroepenhuis is ontstaan vanuit de kloof tussen het onderwijs enerzijds en de arbeidsmarkt 
anderzijds. In de jaren ‘90 werden er daarom per provincie Beroepeninfo- en Doe – beurzen 
georganiseerd.  Deze evenementen, die doorgingen onder de naam Bipje (Beroepen Informatie 
Project), kenden destijds een groot succes maar bleken te weinig rendabel gezien het tijdelijke 
karakter. Vanuit dit gegeven ontstond de idee van een op permanente basis georganiseerde 
beroepenbeurs en werd een projectgroep (actiegroep) met de naam ‘Het Beroepenhuis’ opgericht 
binnen het open partnerschap Gent, Stad in Werking (GSIW). Toen de interesse van de 
partnerorganisaties in het project sterk genoeg bleek, verzelfstandigde het samenwerkingsverband 
en nam een vzw – statuut aan.  De oprichtingsvergadering vond plaats op 23/6/2000. De statuten 
werden gepubliceerd in het Staatsblad op 12/10/2000.   

In eerste instantie werd de zoektocht naar een gepaste locatie gestart. In 2003 werd een gebouw 
aangekocht door Stad Gent waarvan Het Beroepenhuis vzw erfpachter werd. Het gebouw werd 
gerenoveerd en aangepast naar de eisen van een educatief centrum. Het Beroepenhuis kon hiervoor 
beroep doen op middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
 
Om Het Beroepenhuis operationeel te maken werd, in samenwerking met een productiehuis, de 
deelnemende sectoren en de onderwijspartners een visie ontwikkeld op de interactieve 
tentoonstelling zelf alsook op de voorbereiding en de nazorg die aan een bezoek aan Het 
Beroepenhuis moeten worden gekoppeld.   
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Op 4 maart 2005 kende Het Beroepenhuis zijn officiële opening. Na een testfase in het voorjaar 
van 2005, is het huis vanaf 1 september 2005 open voor klassikale bezoeken. Tijdens het weekend 
of schoolvakantie is Het Beroepenhuis geregeld open voor bezoeken van ouders met hun kinderen. 
 
Het Beroepenhuis wil een wezenlijke bijdrage leveren tot een mentaliteitswijziging bij jongeren en 
hun begeleiders, zodat zij:  
 
1/ op een meer bewuste en positieve wijze een studie- of beroepskeuze maken  
2/ en daarbij technische en praktisch-uitvoerende beroepen en opleidingen als een volwaardig 
alternatief in overweging nemen.  
 
Dit impliceert tevens dat er gewerkt wordt aan een aantal hardnekkige vooroordelen tav. 
technische en praktisch – uitvoerende beroepen. Het artificiële onderscheid dat (soms nog) gemaakt 
wordt tussen ‘handenarbeid’ en ‘hoofdarbeid’ alsook tussen de zgn. ‘vrouwen- en mannenberoepen’ 
wordt uit de wereld geholpen. In Het Beroepenhuis is het roldoorbrekend karakter voortdurend 
aanwezig.  Het Beroepenhuis werkt genderthema’s uit in de tentoonstelling en maakt een bezoek 
aan Het Beroepenhuis genderneutraal.  

De begunstigden van het project situeren zich in drie categorieën: 
 
* de bedrijfswereld die op termijn een groter aanbod van technisch geschoolde arbeidskrachten een 
beroep kan doen. 
 
* de jongeren zelf die bewuster kunnen kiezen en dus gemotiveerder in de studies stappen. 
 
* de onderwijsinstellingen die met meer gemotiveerde jongeren kunnen werken en niet met 
jongeren die in het technisch onderwijs terechtkomen ten gevolge van het cascadesysteem.  
 
Op lange termijn bekeken wil Het Beroepenhuis dus zijn steentje bijdragen tot een betere aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In Het Beroepenhuis ontmoeten het bedrijfsleven en de 
onderwijswereld elkaar. 
 
1.3. Onze kernwerking. Het aanbod in huis: interactieve tentoonstelling en 

beroepenateliers. Tijdens de schooluren en voor ouders. 

Het Beroepenhuis is bedoeld voor de leerlingen van de 3de  graad basisonderwijs en de leerlingen 
van de 1ste graad van het secundair onderwijs. Zowel a – als b – stroom, onthaalklassen en 
buitengewoon onderwijs kunnen in Het Beroepenhuis terecht. De nadruk ligt anders al naargelang 
de doelgroep. 
 
Het Beroepenhuis bedient scholen uit heel Vlaanderen. Een bezoek kan immers zowel in de 
voormiddag als in de namiddag doorgaan.  
 
Naast de schoolbezoeken is er ook plaats voor vrije bezoeken van ouders met hun kinderen en dit 
op een aantal gezinsdagen per schooljaar. Voor de ouders ligt de nadruk op het verschaffen van 
informatie, documentatie en ondersteuning.  
 
Het Beroepenhuis heeft met zijn aanpak een dubbele doelstelling: 

- Horizonverruiming; de bezoekers ontdekken een groot aantal knelpuntberoepen met een 
technisch of praktisch- uitvoerend karakter. Deze zijn vaak minder bekend of geliefd, maar 
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wel interessant als optie voor de toekomst. 
- Zelfconceptverheldering; de bezoekers krijgen een breder beeld van de eigen talenten en 

interesses, en van het belang daarvan voor een goede keuze. 
 
 
1.3.1. Een bezoek met de klas. Talenten ontdekken in de interactieve tentoonstelling en in de 
beroepenateliers. 
 
Jongeren ontdekken hun eigen talenten én beroepen dankzij verschillende werkvormen op maat 
van de doelgroep. Ze bezoeken de interactieve tentoonstelling en nemen deel aan twee 
beroepenateliers volgens volgend schema: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Scholen maken een reservatie en doorlopen een 3 uur durend programma in twee delen. Tijdens 
het eerste anderhalf uur is er na een korte inleiding met een filmpje een zoektocht doorheen de 
interactieve tentoonstelling. Daarnaast nemen de leerlingen deel aan twee beroepenateliers. Beide 
onderdelen zijn complementair en vormen samen een beproefd concept, dat zeer toegankelijk is 
voor een breed publiek.  Er wordt een vaste begeleider voorzien per groep van maximaal 15 
leerlingen waardoor een kwalitatief bezoek wordt gegarandeerd en sterk kan worden ingespeeld op 
de noden van de groep zelf. 
 
Dankzij de zoektocht in de interactieve tentoonstelling verkennen jongeren zo’n 50 beroepen, 
vooral knelpuntberoepen,  uit 11 sectoren: transport en logistiek, printmedia, social profit, haven en 
binnenvaart, bouw, horeca, voedingsindustrie, metaal en technologie, metaal en technologie 
bedienden, kapper en schoonheidsspecialist en chemie, kunststoffen en life sciences.  
In het afsluitende kringgesprek komt elke leerling individueel aan bod over zijn of haar eigen 
talenten en interesses.  
 
De methodiek wordt permanent verfijnd op maat van elke doelgroep en laat jongeren nadenken 
over hun talenten. Zo wordt er voor de 1ste graad secundair onderwijs gewerkt met meerdere 
reflectiemomenten en een talentenkaart die mee gaat naar de school en naar de ouders thuis. 
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“Ik vond het bijzonder sterk, en nog beter dan vroeger. Mijn leerlingen waren geïnteresseerd en 
helemaal mee … Ze willen bijna allemaal chirurg of laborant worden, vooral voor de status en het 
geld. Het is voor ons als leerkracht vaak moeilijk om hen echt te bereiken met de boodschap dat ze 
daarnaast nog veel interessante opties hebben, liefst ifv. hun eigen talenten. Pas hier werd die 
boodschap plots zeer tastbaar, bij meerdere leerlingen heb ik de frank vandaag echt zien vallen. Kan 
ik nu al boeken voor volgend schooljaar?” 
Leerkracht 2de jaar ASO, Sint-Norbertus Instituut Antwerpen 

 

  
 

 “Wat een superleuke tentoonstelling, met een brede waaier aan beroepen! 
Er is zoveel te zien en te doen, in een mooie afwisseling tussen lezen, kijken en uittesten. 
Het zit echt goed in elkaar! De leerlingen blijven gemotiveerd tot het einde.” 
Leerkracht 5de leerjaar, De Driesprong, Maldegem 
 
In de beroepenateliers kruipen de jongeren zelf in de huid van bijvoorbeeld een metselaar, een 
verpleegkundige, een fooddesigner, een drukker of een magazijnmedewerker. Zo kunnen ze zelf aan 
den lijve ervaren welke talenten deze mensen nodig hebben én of ze deze talenten hebben. Alle 
beroepenateliers zijn op een gelijkaardige manier opgebouwd uit een inleiding, een doe-activiteit en 
een evaluatie waarbij de talenten en competenties die tijdens de activiteiten aan bod kwamen, 
worden benoemd via een vraaggesprek.  
 
Elke groep leerlingen kan deelnemen aan twee beroepenateliers uit een aanbod van tien. De ateliers 
worden permanent vernieuwd. 
 
“Ik kom al enkele jaren en zowel ikzelf als mijn kinderen zijn telkens blij verrast over wat jullie 
aanbieden, daarom kom ik ook elk jaar terug. 
Het is belangrijk om de kinderen te laten nadenken over wat de toekomst hen kan bieden. Jullie 
aanpak is super! Ik ben heel blij dat we nog een plaatsje vonden op vrijdag, omdat we van zo ver 
komen.” 
Leerkracht 6de leerjaar, Sancta Maria, Willebroek 
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1.3.2. In een educatief traject 
 
Beslissen wat je gaat studeren of welk beroep je later wil doen, vraagt tijd. Leerlingen worden best in 
een traject begeleid met aandacht voor het verkennen van de eigen talenten en interesses, naast 
het ontdekken van het aanbod aan studie- en beroepsmogelijkheden. Een bezoek aan Het 
Beroepenhuis is één schakel in een langer durend proces of traject van beroeps- en studiekeuze en 
talentenverkenning en wordt veel waardevoller als het omkaderd wordt door lessen op school. 
Deze thema’s komen vanaf het 5de leerjaar basisonderwijs tot het 2de jaar secundair onderwijs op 
verschillende tijdstippen gedurende het schooljaar aan bod, ook in het bijzonder onderwijs. Het 
Beroepenhuis zorgt er voor dat leerkrachten uit een waaier aan mogelijkheden kunnen kiezen om 
hieraan invulling te geven in hun lessen.  
 
Leerkrachten worden aangespoord om het bezoek in te bedden in een traject. Op 
www.beroepenhuis.be  vinden leerkrachten een waaier aan materialen om het bezoek te verrijken: 
kant-en-klare lesmaterialen van Het Beroepenhuis en van partners, games, links en tips. 
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1.3.3. Werking naar ouders 
 

Met het gezin op bezoek komen is mogelijk op 9 gezinsdagen. Ook ouders kunnen zo ondervinden 
dat de talenten en interesses van hun kind het uitgangspunt zijn voor een sterke studiekeuze. 
Hiervoor maakten we een vernieuwde talentenmethodiek. Elk gezin ontvangt een bundel ‘Je 
Studiekeuze Stap voor Stap’. Dit is een stappenplan dat we samen met onze partners uit het CLB 
hebben ontwikkeld. Ouders en kinderen gebruiken deze bundel tijdens het bezoek en kunnen er 
nadien ook thuis mee aan te slag. Deze bundel biedt een overzicht van de talenten en vaardigheden 
die aan bod kwamen tijdens een bezoek aan de tentoonstelling en geeft een overzicht van de 
belangrijkste bronnen die kunnen helpen in de zoektocht  naar een gefundeerde studiekeuze. 
 
“Wat een super uitvinding, dit komt echt heel erg van pas nu onze zoon zit te piekeren over al die 
mogelijkheden. Eigenlijk is dit een verplichte activiteit voor alle kids van deze leeftijd!” 
Moeder, tijdens een open zondag 2016-2017 

“Enorm interessant, zeg. Julie heeft er veel aan gehad, ook aan de tips met websites, en eerlijk 
gezegd ben ik op ideeën gekomen voor mezelf.” 
Moeder, tijdens een open zondag 2016-2017 

Eén keer per jaar worden ouders ook uitgenodigd voor een avond met een inspirerende spreker: de 
kick-off van de ouderwerking. Daarnaast komen ouders ook naar avonden over studiekeuze 
georganiseerd door het CLB.  Ouders kunnen ten slotte altijd meekomen met het bezoek van de 
school. En specifiek voor de ouders uit kansengroepen is er een aangepaste methodiek uitgewerkt 
met de brugfiguren die werkzaam zijn op de Gentse scholen. 
 

 
 

1.3.4. Andere activiteiten binnen de kernwerking van Het Beroepenhuis 

Het Beroepenhuis neemt deel aan allerlei activiteiten die de werking kunnen promoten naar 
leerkrachten, leerlingen en ouders, en dit volgens de beurzen, fora en evenementen die zich 
aandienen. Het Beroepenhuis geeft ook nascholing op aanvraag aan leerkrachten en CLB – 
medewerkers rond het educatieve materiaal dat werd ontwikkeld om studie – en beroepskeuze 
zoveel mogelijk in de klas te brengen en om een bezoek aan Het Beroepenhuis de nodige 
omkadering te geven op school.  

Het Beroepenhuis organiseert ook zelf rondleidingen voor geïnteresseerden, studenten, sectoren, 
onderwijsmensen en anderen. Vrije bezoeken kunnen ook steeds op aanvraag. Voor ouders werken 
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we samen met enkele centra voor leerlingenbegeleiding om tijdens ouderinfo - avonden de ouders 
de kans te geven kennis te maken met de werking van Het Beroepenhuis. 

Elke twee jaar organiseert Het Beroepenhuis een materialenbeurs. Op deze beurs stellen 
organisaties hun educatieve materialen voor en krijgen de aanwezige leerkrachten en leerkrachten-
in-spe een rondleiding met de nodige toelichting over het aanbod van het Beroepenhuis tijdens de 
schooluren en daarbuiten. Tijdens deze beurs worden ook workshops georganiseerd (bvb Kies raak, 
Hervorming secundair onderwijs, Transbaso-project, …). 

1.4. Onze projecten.  

1.4.1. Doedagen op locatie 
 

Al sinds 2002 wordt er jaarlijks een doedag georganiseerd met onze partner VDAB voor leerlingen uit 
het 6de leerjaar. In heel Vlaanderen worden de competentiecentra open gesteld en zorgen de 
instructeurs en cursisten dat de jongeren hun talenten kunnen verkennen. Ze ontdekken de 
vaardigheden  van een lasser, een vrachtwagenchauffeur, een keukenmedewerker, een dakdekker, 
een drukwerkvoorbereider en nog vele andere technische en praktische beroepen uit verschillende 
sectoren. Vanaf 2017 sloten ook enkele opleidingscentra van Syntra en een zestal zorglocaties via 
POM Limburg zich aan bij dit project om nog meer kinderen te kunnen bereiken. 
 
“Het was weer geweldig in Heverlee. Ik ben ongelooflijk blij en dankbaar dat de kinderen weer 
konden deelnemen!  
Bedankt voor de organisatie en volgend jaar doen we weer mee aan de wedstrijd! We duimen nu al!“ 
Leerkracht 6de leerjaar, HHC Tervuren,  Wezembeek-Oppem 
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1.4.2. Op de werkvloer 
 
De beste manier om beroepen te ontdekken is op de werkvloer zelf. Om zoveel mogelijk jongeren te 
kunnen betrekken werd het concept van de beroepenrally ontwikkeld, waarbij meerdere locaties, 
bedrijven of organisaties tegelijk kleine groepjes van jongeren kunnen ontvangen. De jongeren 
schuiven door en proberen meerdere beroepen na elkaar. De deelnemende jongeren komen 
meestal uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs. 
 
“Het was zeker interessant, deed ogen opengaan bij een aantal leerlingen. Ik voelde bij een aantal 
leerlingen meer motivatie voor de richting, 2 jongens zijn ook gaan twijfelen.” 
Leerkracht 3de graad Verzorging, Xplus Lommel. (deelname in het Revalidatie & MS Centrum 
Overpelt) 
 
“Door de workshops ben ik te weten gekomen wat ik nu echt interessant vind. Ik was aan het 
twijfelen over laborant maar nu ik beter weet wat het inhoudt ga ik dit zeker overwegen.” 
Leerling 6de Sociale en technische wetenschappen, Sint-Augustinusinstituut, Bree. (deelname in 
Genk: HBO Verpleegkunde campus LiZa en het ziekenhuis Oost-Limburg) 
 
Er gingen over gans Vlaanderen al diverse beroepenrally’s door voor de social proft, de Metaal en 
Technologie en de Transport en Logistiek. 

 
 
1.4.3. Pop-up Beroepenhuis 
 
In  maart 2016 vond een eerste pop-up Beroepenhuis plaats in Geraardsbergen. Het concept kende 
meteen navolging in Ronse en in Kortrijk en wordt daar ook herhaald. 
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Bij een pop-up, doorgaans voor de 3e graad van het basisonderwijs,  worden er een 10-tal 
miniworkshops opgebouwd waar jongeren talenten kunnen verkennen terwijl ze een beroep 
uitproberen. Indien mogelijk wordt hierbij samenwerking gezocht met secundaire scholen en andere 
opleidingsinstellingen. Voordien en nadien wordt er met lesmateriaal in de klas een traject afgelegd 
rond talentverkenning. De ouders van de jongeren worden op dezelfde locatie onthaald door de 
CLB’s die netoverstijgend informeren over studiemogelijkheden in de regio. 
 
“Het proeven van de verschillende beroepen was leuk en interessant. Leuk dat we mochten DOEN !” 
Leerling Sancta-Maria Ronse 

   
 
1.4.4. Naar de klas 

Het Beroepenhuis trekt ook zelf naar de scholen met enkele projecten. Hieronder sommen we 
enkele voorbeelden op. 

Wijs aan ’t werk (of WAW) gaat over arbeidsmarkteducatie en richt zich op de 3de graad secundair 
onderwijs van scholen uit de regio Gent. Vanaf  2011 werd de methodiek in huis ontwikkeld en de 
know-how wordt nu blijvend ingezet met educatieve medewerkers die in het WAW-vormingsteam 
zitten onder coördinatie van Stad Gent Dienst Werk en met steun van de VDAB. 

Stimulerend kiezen is een quiz voor het 2de jaar secundair onderwijs over de industrie: over de 
beroepen, de bedrijven, productieprocessen, veiligheid en milieu. Het gaat ook over de jongeren 
zelf: over hun talenten en interesses. Leerkrachten kunnen de methodiek zelf downloaden of aan 
Het Beroepenhuis vragen om het te komen geven in de klas. De quiz werd ontwikkeld op vraag van 
Alimento, GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

“Ik dacht dat het saai ging zijn, maar het was eigenlijk wel leuk zo die quiz in teams en nog 
interessant, er was veel dat ik nog niet wist.”  
Over Stimulerend kiezen, Leerling 2de BVL, Emmaüs Op Weg, Aalter 

Talenten, beroepen en gender is een nascholing die samen met het GO! werd ontwikkeld voor 
leerkrachten Techniek uit de 1ste graad SO aansluitend op het leerplan en meerbepaald de 
competenties die leerlingen moeten hebben om hun vakspecifieke talenten in kaart te kunnen 
brengen, technische beroepen te kunnen plaatsen in een technisch proces en het belang van 
technische beroepen en vaardigheden te kunnen erkennen in de huidige samenleving, zonder 
daarbij onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. 
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1.4.5. Evenementen 
 
Elk schooljaar is Het Beroepenhuis partner bij verschillende evenementen.  
 
Zo staan we al jaren in voor de educatieve omkadering en de begeleiding van meer dan 700 
leerlingen uit het 5de leerjaar die een bezoek brengen aan het jaarlijkse techniekfestival van 
Technologica (door RTC Oost-Vlaanderen). Ook in West-Vlaanderen zijn we een partner van het  
Technoboost Techniekevent, in 2018 ontvingen we net geen 1000 leerlingen uit het 5de leerjaar. 
 
Verder ondersteunen we leerkrachten door het aanbieden van lesmaterialen zoals op onze 
materialenbeurs of door een nascholing zoals op de STEMbeurs in Technopolis  
 
“Leerlingen die zelf een TSO of BSO-richting gaan volgen kunnen zo gemotiveerd worden. De 
complexiteit van sommige GiP’s geeft wel waardering voor de richtingen!”  
Over Technologica, Malvina de Laat, leerkracht 6de leerjaar De Krekel, Sint-Amandsberg 
 
“Goede en efficiënte lesvoorbereiding waar je direct mee aan de slag kan.”  
Over Technologica,Tanja Van Der Schueren, leerkracht 6de leerjaar Sint-Aloysiuscollege, Ninove 
 

 
 
1.4.6. STEM 
 
Hoewel Het Beroepenhuis eigen accenten legt, zijn onze activiteiten erg aansluitend bij het STEM-
actieplan. We ondertekenden dan ook het STEM-charter, zijn partner in de lerende netwerken 
STEM+ voor de basis. 
 
Met onze eigen STEM-academie, de Creaclub Technica, zijn we aangesloten bij het netwerk van 
STEM-academies. Creaclub Technica is een samenwerking tussen Het Beroepenhuis en Ingegno, met 
ondersteuning van Co-Valent en TOFAM Oost-Vlaanderen. Jaarlijks organiseren we 2 reeksen van 7 
sessies op woensdagnamiddag voor meisjes en jongens tussen 10 en 12 jaar. De jongeren maken er 
creatieve en technische werkstukken en denken na over hun talenten via een talentenmethodiek. 
Elke reeks bevat ook een bedrijfsbezoek en een moment voor ouders. 
 
De 3D-printers die voor de Creaclub Technica werden aangekocht, worden ook ingezet voor 
nascholingen 3D-printen voor leerkrachten. De printers kunnen nadien bij ons ontleend worden. 
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2. Bereik en effecten 

2.1. Het bereik (per schooljaar en per kalenderjaar) 
 
De bezoekers aan Het Beroepenhuis kenden een niet aflatende groei tijdens de afgelopen 12 
schooljaren. Met deze aantallen zitten we tegen onze fysieke limieten aan. Het totale bereik kende 
een sterkere stijging. Deze stijging is vooral te wijten aan het groeiend aantal projecten (op locatie), 
waardoor we nog meer leerlingen kunnen bereiken in alle Vlaamse provincies. 

Leerlingen op bezoek  Totaalbereik incl. projecten 
Voorjaar 2005 testfase 253 
2005-2006 2 446 3 526 
2006-2007 5 586 7 371 
2007-2008 5 966 8 644 
2008-2009 6 451 11 069 
2009-2010 6 745 12 283 
2010-2011 7 276 12 678 
2011-2012 7 018 13 519 
2012-2013 7 413 14 182 
2013-2014 9 412 16 309 
2014-2015 9 034 17 885 
2015-2016 9 764 17 698 
2016-2017 10 853 20 763 
2017-2018  11 095 22 829 
TOTAAL 99 312 178 756 
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Aangezien we door de Vlaamse Overheid worden gesubsidieerd voor de kernwerking en dit op basis 
van het kalenderjaar, geven we hieronder ook het bereik mee per kalenderjaar en dit vanaf 2011. 
 
Bereik 2011-2018 

totaalbereik 
gesubs. 
kernwerking 

Kalenderjaar 2011 15.364 9.278 
Kalenderjaar 2012 15.541 9.461 
Kalenderjaar 2013 16.673 10.785 
Kalenderjaar 2014 17.382 12.260 
Kalenderjaar 2015 18.216 12.199 
Kalenderjaar 2016 19.538 11.929 
Kalenderjaar 2017 21.096 12.208 
*Kalenderjaar 2018 23.947 11.686 
* Kernwerking werd beperkt vanaf 2016 

 

 
 
 
2.2. Evaluaties en effecten  

Het Beroepenhuis wil, zowel met de werking in huis als met de projecten, een context creëren 
waarin jongeren de kans krijgen om hun eigen talenten te ontdekken en hun horizon te verruimen 
op een roldoorbrekende manier.  

Het Beroepenhuis is een schakel in onderwijs loopbaan begeleiding (OLB) en sluit aan bij heel wat 
eindtermen uit de 3de graad basisonderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs (zowel 
vakgebonden als vakoverstijgende eindtermen). Daarnaast is er aansluiting bij het STEM-actieplan. 

De na te streven effecten zijn: 
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1. de wereld van arbeid en beroepen bekend maken bij jongeren. 
2.  bijdragen aan een mentaliteit die positief staat tegenover praktisch-uitvoerende 

en technische beroepen of opleidingen. 
3. bijdragen aan de zelfkennis van de jongeren over eigen talenten en interesses. 
4. een invloed hebben op de studie- en beroepskeuze. 

Het Beroepenhuis wil een permanente dialoog opzetten tussen de onderwijs - en bedrijfswereld. 

Met de online evaluatiemodule berekenen we een score per effect dat we vooropstellen met onze 
werking. Zo werd tijdens het schooljaar 2016-2017, waarop de laatste analyse gebeurde, een 
positief effect vastgesteld voor alle doelstellingen. Daarenboven zijn de gemeten resultaten ook 
statistisch significant voor kennisverruiming, mentaliteitswijziging en zelfkennisverwerving, met 
andere woorden enkel te wijten aan het bezoek en niet op toeval berustend. 

 

 

We peilen tevens naar de tevredenheid bij onze bezoekers.  Voor alle bezoekende leerlingen uit 
Vlaanderen krijgen we een gemiddelde tevredenheidsscore van 4,11 punten op 5. Ook bij de 
leerkrachten is de tevredenheid hoog. Uit de bevraging over inhoud, methodiek en begeleiding 
blijken tussen 85% en 95% van de leerkrachten het eens te zijn met onze aanpak bij alle onderdelen 
van het bezoek. 

 

3. Ambities en uitdagingen voor de toekomst 

 
3.1. Begeleiding op maat voor alle doelgroepen met de nadruk op talenten 

Een bezoek aan Het Beroepenhuis, of deelname aan één van de projecten, dient zoveel als mogelijk 
afgestemd te zijn op de doelgroep die we voor ons hebben. Daarvoor werden verschillende 
methodieken ontwikkeld om alle leerlingen, zowel uit het basisonderwijs als uit het secundair 
onderwijs, een aanpak op maat te kunnen bezorgen, door onder meer te differentiëren in de 
moeilijkheidsgraad van de activiteiten en de opdrachten. 
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De laatste jaren kwam de nadruk meer en meer te liggen op de talenten (en interesses) van de 
jongeren. Voor het secundair (en dan vooral voor de a-stroom) werd een bezoek zelfstandiger en 
persoonlijker gemaakt aan de hand van een persoonlijke talentenfiche. Op basis van een omstandig 
onderzoek van de sterkste ons bekende methodieken selecteerden we 23 kerntalenten die 
aansluiten bij opleidingen en beroepen (zie afbeelding hierboven). De jongeren uit het secundair 
brengen deze talenten in kaart onder begeleiden en reflecteren erover op drie niveaus; de jongere 
zelf, met peers en met de begeleider. Deze talentenfiche gaat mee naar huis waardoor er nog een 
reflectie met de ouders op kan volgen.  
 
Maar ook voor het basisonderwijs worden deze 23 talenten systematisch benoemd naar aanleiding 
van de concrete, succesvol afgewerkte activiteiten in de tentoonstelling, beroepenateliers en 
reflectiegesprekken, voor de hele groep én bij de individuele feedback.  
 
Het zal nu zaak zijn om deze aanpak door te trekken in alle activiteiten, ook buitenshuis. De 
omkaderende lessen werden al aangepast maar er dient ook een sterke visualisatie ter 
ondersteuning in de tentoonstelling te komen. De 23 talenten worden op fiche vormgegeven aan de 
hand van talenticonen. Deze iconen worden in 2019 op alle beroepenfiches in de tentoonstelling 
vormgegeven. We kiezen er hier ook bewust voor om geen studierichtingen meer af te drukken op 
de beroepenfiches. Gezien de nakende onderwijshervorming en alle aanpassingen die nog zullen 
worden doorgevoerd, kiezen we ervoor om deze te ontsluiten via online platformen als 
onderwijskiezer. Hier moeten we in de nabije toekomst werk van maken. 
 
Wat betreft differentiatie binnen de beroepenateliers, integreerden we het afgelopen jaar peer 
support binnen een groep. De hierin sterk presterende leerlingen leren zo de activiteiten 
inhoudelijk nog beter beheersen door die op hun eigen manier uit te leggen aan hun 
medeleerlingen. En op hun beurt krijgen die leerlingen die wat minder zelfredzaam of zelfzeker zijn, 
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de nodige extra ondersteuning in de toegankelijke taal van hun leeftijdsgenoten. Concreet 
analyseerden we voor elk atelier waar die peer support structureel deel kan uitmaken van de 
activiteit, en werd dat alles duidelijk opgenomen in de draaiboeken.      
Er ligt wel nog wat werk op de plank wat betreft de differentiatie voor de jongeren uit het 2e jaar a-
stroom. Door de STEM-richtingen die ons bezoeken, moeten we de ateliers op een hoger niveau 
tillen, aangezien vele jongeren al heel wat op school hebben kunnen ervaren. De link met de 
effectieve jobs kan daar onze meerwaarde zijn. We onderzoeken of we het STEM-netwerk van Vlaio 
of de nieuwe intersectorale STEM-adviseur kunnen betrekken bij de uitwerking van dit nieuwe 
atelier, specifiek voor die groepen uit het tweede jaar a-stroom. 

3.2. Een betere effectenmeting 

Wanneer het gaat over het begeleiden van jongeren bij beroeps- en studiekeuze, vormt, naast de 
ouders, de leerkracht de verantwoordelijke in de eerste lijn. Daarna volgt het CLB en op de derde 
plaats komen externe organisaties zoals Het Beroepenhuis. 
 
Het Beroepenhuis wil graag aantonen dat de werking wel degelijk een effect heeft op de studiekeuze 
jongeren. De volgende drempels ondervinden we bij dit onderzoek: 

- Er zijn heel veel factoren die een invloed uitoefenen op een beroeps- en studiekeuze. 
- Het is niet eenvoudig om gegevens van jongeren te volgen bij de overgang van basis naar 

secundair onderwijs. 
 
Al sinds het ontstaan worden de scholen die Het Beroepenhuis bezoeken geregistreerd en werden 
de bezoekers bevraagd over hun bezoek. Sinds 2017 worden de bezoekers bevraagd via een online 
platform en verwerkt op basis van een R-script op maat. Er wordt gepeild naar de verwachtingen van 
de leerlingen alsook naar de effecten van een bezoek. Er wordt gepeild naar vier effecten; 
kennisverruiming (1), mentaliteitswijziging (2), zelfkennis of zelfconceptverheldering (3), en 
beïnvloeding van de studie-en beroepskeuze (4). De scores worden ingevuld op een 5-punts 
Likertschaal. Het gaat hier niet om een objectieve toets want de leerlingen moeten zichzelf inschalen 
(en inschatten hoeveel ze denken te kunnen bijleren). Uit de analyse kunnen we afleiden of het om 
een positief of negatief effect gaat en in welke mate het effect statistisch significant is.  Men spreekt 
van een significante als een effect niet door toeval is ontstaan en dus enkel aan het bezoek te wijten 
valt. Aangezien we zo weinig mogelijk drempels wilden inbouwen om leerkrachten en leerlingen 
ertoe aan te zetten de bevragingen daadwerkelijk in te vullen, hebben we het aantal vragen bewust 
laag gehouden. Na enkele analyses te kunnen hebben toepassen, merken we evenwel dat de 
vraagstelling op zich zal moeten herbekeken worden vooral voor het tweede en vierde effect. De 
vragen werden opgesteld door enkele studenten in het kader van een masterproef maar voldoen 
niet allemaal om statistisch correct te kunnen verwerken. Meer vragen zouden ook wenselijk zijn 
maar dit brengt dus extra drempels met zich mee. We dienen dus te onderzoeken, in samenspraak 
met experten, hoe we dit kunnen verbeteren en welk budget dit zal vragen (naar 
softwareontwikkeling toe).  
 
Bij de tevredenheidsmeting scoorden we in 2017 gemiddeld 4.15/5 bij de leerlingen. Bij de 
leerkrachten scoorden we tussen 4.3 en 4.6/5. De scores bij b-stroom lagen echter lager. We denken 
dat dit te maken heeft met onze aanpak, vooral in de tentoonstelling. Lezen, begrijpen en 
reflecteren is voor deze groep vaak lastiger. Dus daar ligt zeker nog een uitdaging om het voor hen in 
de toekomst in de tentoonstelling nog toegankelijker te maken. 
 
Bij Dienst Werk van Stad Gent start in het voorjaar van 2019 een stagiair die als opdracht zal hebben 
een aantal instrumenten te vergelijken die tot doel hebben om de impact van een actie in kaart te 
brengen. We hopen hiervan gebruik te kunnen maken om ook de evaluaties en effectenmeting van 
onze acties buitenshuis te kunnen verbeteren. 
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3.3. Beroepenhuis@school. Een nieuw aanbod? 

3.3.1 Onderwijsloopbaanbegeleiding 

Vanuit Dienst Werk wil men meer samenwerken met het Onderwijscentrum Gent en van daaruit 
trajecten aanbieden en stimuleren om meer impact te hebben op de onderwijsloopbaanbegeleiding 
binnen scholen. Van hieruit werd Het Beroepenhuis betrokken bij twee projecten gefinancierd vanuit 
het flankerend onderwijsbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het gaat om een pilootproject in 
een Gentse basisschool en in een secundaire school. Het doel is om een duidelijker OLB-traject uit te 
tekenen en alle acties van verschillende actoren in Gent, maar ook van Het Beroepenhuis in dit 
traject een plaats te geven. Al deze acties zullen immers meer impact hebben als ze in een leerlijn 
zitten.  
Het Beroepenhuis treedt hierbij op als een soort van ‘coach’ en is verantwoordelijk voor de 
inspiratiemomenten en nascholingen. 
 
Naast de projecten in Gent, kregen we ook vragen naar ondersteuning van Freinetschool t’ Vier uit 
Kortrijk en vzw Sint-Goedele uit Anderlecht. In Kortrijk zou men de leerlingen uit het 2e jaar 
secundair op snuffelstages willen sturen, in Anderlecht vraagt men om mee na te denken over 
methodieken rond OLB. We volgen verder op hoe dit vorm kan krijgen. 
 
Wat Kortrijk betreft, lijkt het ons enerzijds weinig realistisch om bedrijven te overtuigen om 
meerdaagse en zinvolle stages aan te bieden voor leerlingen van 14 jaar. Anderzijds vormen 
workshops wel een mooie aanvulling voor het traject dat vele leerlingen al hebben doorlopen bij de 
pop-up beroepenhuis en de bedrijvenrally. Daarenboven kunnen daarbij ook ouders worden 
betrokken. 
 
We hopen door al deze projecten en vragen eerst en vooral meer kennis en ervaring op te doen hoe 
een school aan onderwijsloopbaanbegeleiding doet om dan te kijken hoe onze lesmaterialen en 
aanbod er best op kunnen aansluiten.  
 

3.3.2 Aanbod op school 

Voor sommige scholen is het niet evident om in Het Beroepenhuis te geraken, enerzijds door soms 
verre (en dure) verplaatsing, anderzijds door de beschikbare plaatsen die snel volgeboekt geraken. 
En omdat deze factoren voor het secundair vaak een drempel vormen, denken we in Het 
Beroepenhuis over een aanbod om op de scholen zelf te brengen, en dan meerbepaald in de 1e 
graad van het secundair onderwijs. 
 
We dachten hiervoor aanvankelijk een partner gevonden te hebben in TaPas die met TaPas Meets 
You een methodiek voor talentverkenning naar de 1e graad secundair brengen. Zo werden door Het 
Beroepenhuis twee try-outs van de methodiek geobserveerd, zowel bij leerlingen uit de a-stroom als 
uit de b-stroom. De methodiek bleek te werken voor de a-stroom maar niet voor de b-stroom. De 
belangrijkste reden daarvoor is dat de methodiek veel te talig en te weinig hands-on is. Mogelijks is 
de achterliggende theorie ook te abstract om toe te passen in een context waar best zeer concreet 
wordt gewerkt. We besloten daarop om eerst zelf een onderzoek te voeren of er effectief noden zijn 
voor een dergelijk aanbod bij de scholen.  
 
Uit dit onderzoek, gevoerd door een stagiaire Pedagogie van de UGent, blijkt alvast dat secundaire 
scholen geïnteresseerd zijn om op school talent verkennende workshops te organiseren, zolang 
deze praktisch van aard zijn en zo een meerwaarde bieden kunnen bieden op het curriculum. 80% 
van de respondenten is bereid om daarvoor te betalen als die kostprijs per leerling gelijklopend is 
aan de inkomprijs van Het Beroepenhuis. We bekijken nu met de raad van bestuur van de vzw Het 
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Beroepenhuis hoe we hiermee verder gaan. 
 
3.4. Extra initiatieven naar ouders 

Het bereiken van ouders blijkt niet altijd evident. Tot in 2018 waren we geopend op negen open 
zondagen. Maar op een gegarandeerde instroom kunnen rekenen is erg moeilijk. Veel van hangt af 
van weersomstandigheden,  andere activiteiten en aanbod op zondag, verspreiding van de promotie 
door partners, enz…. Bij het van start gaan van de zondagen wordt ook steeds een infoavond met 
een keynotespeaker georganiseerd om promotie te maken. 
Sinds enkele jaren zetten we daarom in op het stimuleren van scholen om ook ouders mee te 
brengen tijdens de schooluren. En om ook ouders van kansengroepen te bereiken, werken we 
samen met de brugfiguren om voor hen een aangepaste methodiek te brengen tijdens de 
schoolbezoeken van de kinderen. Gezinnen bezoeken ons ook in het kader van huiswerkbegeleiding 
ons op woensdagnamiddag. Dit gebeurde tot nu toe evenwel enkel in Gent. Tenslotte werken we 
samen met lokale CLB om infomomenten in Het Beroepenhuis te organiseren, tijdens dewelke de 
ouders ook het aanbod kunnen verkennen. 
 
Vanaf 2019 hebben we beslist om het anders aan te pakken wat betreft de open zondagen: 

- We hebben er ‘gezinsdagen’ van gemaakt en laten ze niet enkel meer doorgaan op zondag 
maar plannen ook enkele dagen in de krokus- en paasvakantie (telkens op woensdag en 
vrijdag).  

- We trachten het promotiewerk beter te spreiden en regelmatiger en directer op te volgen 
en daarbij zeker Klasse als kanaal te betrekken. Dit was al het geval maar werd te weinig 
herhaald. Techclass zal ook helpen in de verspreiding.  

- Daarenboven wordt alle pr, promotie en communicatie (over de kernwerking en alle 
projecten heen) voortaan ook gebundeld bij een communicatiemedewerker. Alle promo 
was een beetje versnipperd over de medewerkers. Door alles te bundelen, vinden we 
wellicht meer afstemming en kansen voor het bereiken van ouders.  

- We gaan op zoek naar partnerschappen met organisaties die ook buiten Gent voor meer 
instroom kunnen zorgen vanuit de kansengroepen. 
  

De eerste gezinsdagen in 2019 brachten alvast meer volk op de been door bovenstaande 
aanpak.  
 
 
4. Partners en financiering  

 
4.1. Onze partners: Wie is wie 

Algemene Vergadering 
↓ 

Raad van Bestuur 
↓ 

Orgaan van Vertegenwoordiging 
↓ 

Team 
 
Volgende organisaties hebben een mandaat in de raad van bestuur en/of algemene vergadering 
van Het Beroepenhuis vzw: ABVV,  ACV, Bouwunie Oost-Vlaanderen, Constructiv Oost-Vlaanderen, 
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Tofam Oost-Vlaanderen, Vormetal Oost– en West–Vlaanderen, UBK-UCB, Transport en Logistiek 
Vlaanderen, VIVO Social profit, Sociaal Fonds Transport en Logistiek, COBOT, Vlaams centrum voor 
vorming en vervolmaking in de Horecasector, Vereniging der Chemische Industrie Gewest Gent, 
Alimento, Printmedia en PaperPackskills, North Sea Port, Syntra Midden-Vlaanderen gewest Gent, 
UNIZO Oost–Vlaanderen, vzw Topunt, POc van de CLB van het GO!, vzw VicOG Diocesaan 
onderwijsbureau Gent, Jeugd en Stad, VDAB, de provincie Oost–Vlaanderen en de Stad Gent. 
Onderwijskiezer werd als expert betrokken bij de raad van bestuur. 
 
Het Orgaan van Vertegenwoordiging bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, en 
secretaris/penningmeester van de vzw aangevuld met een vertegenwoordiger namens het Gentse 
Onderwijscentrum, de coördinator en de verantwoordelijke educatieve projecten. 
 
Het team in dienst van Het Beroepenhuis vzw bestaat uit de coördinator, de verantwoordelijke 
educatieve projecten, vier educatieve medewerkers, de logistiek medewerker en de 
communicatiemedewerker, samen goed voor 5,8 voltijdse equivalenten. 
 
4.2. Financiering 

Een bezoek aan Het Beroepenhuis kost 6,5 euro. Begeleiders bij de schoolbezoeken komen gratis 
mee. Deelname aan projecten is eveneens (grotendeels) gratis. Om de personeels- en 
werkingskosten te financieren wordt een beroep gedaan op subsidies van de Vlaamse Overheid (het 
Departement Onderwijs en Vorming), Stad Gent en de Provincie Oost–Vlaanderen. Daarnaast staan 
de verschillende participerende sectorfondsen in voor de onderhouds-, herstellingskosten en 
werkingskosten voor de uitbating van de tentoonstelling en de beroepenateliers. Ten slotte werkt 
Het Beroepenhuis vzw tegen betaling meerdere projecten uit in opdracht van andere organisaties of 
het doet hiervoor beroep op projectsubsidies.  

Tijdens de afgelopen jaren waren de ontvangsten als volgt verdeeld; 
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Verdeling 
ontvangsten RR 2008 RR 2009 RR 2010 RR 2011 RR 2012 RR 2013 RR 2014 RR 2015 RR 2016 RR 2017 
Vlaamse 
Overheid 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 90 000 90 000 90 000 
Stad Gent 45 000 46 665 47 379 47 877 49 252 50 200 50 200 50 200 50 200 50 500 
Provincie 
O.Vl. 13 523 14 402 14 595 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25 000 25 000 
Andere 
subsidies 3 174 6 881 5 415 6 330 7 606 7 914 8 521 8 304 15 755 31 068 
Projectsubs. 
incl cofin     5 000 62 171 44 347 41 878 10 660 10 400 32 400 18 000 

Sectoren 
onderhoud- 
instapkost 37 667 19 585 38 962 35 770 44 759 31 793 37 100 41 141 35 386 40 380 
Sectoren 
werking 40 000 32 500 53 500 77 500 68 750 77 500 78 750 78 750 78 750 82 500 

Eigen 
inkomsten 49 131 70 337 77 934 64 744 89 885 77 667 107 567 122 990 119 518 127 928 

  288 494 290 370 342 785 414 393 424 598 406 952 412 798 421 784 447 009 465 376 
 

Namens de partners van Het Beroepenhuis die dit memorandum onderschrijven roepen we de 
nieuwe beleidsmakers op om ons verder te ondersteunen via een kaderovereenkomst voor de 
ganse legislatuur zodat een lange-termijn-groeipad kan worden vooropgesteld. Rekening 
houdend met de toegenomen kosten, vragen we hierbij ook om het subsidiebedrag opnieuw op te 
trekken naar 100.000 EUR. 
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