1

Het Beroepenhuis vzw, Doornzelestraat 86-92, 9000 Gent
Telefoon: 09/330.85.50, Fax: 09/329.69.68, www.beroepenhuis.be
Contactpersoon: Nadia Hoedemaekers, coördinator (nadia@beroepenhuis.be)
Bankrekeningnummer: IBAN: BE13-0682-3181-1839 (BIC: GKCCBEBB)
RPR Gent, Afdeling Gent | BE 0472 989 915

WERKINGSVERSLAG 2021

29 maart 2022

1

2

INHOUDSTAFEL
A. INHOUDELIJK VERSLAG

4

1

5

KERNWERKING

1.1
Op bezoek met de klas
1.1.1
Aanbod en methodieken
1.1.1.1
De inleiding
1.1.1.2
De zoektocht in de interactieve tentoonstelling
1.1.1.2.1
Werkwijze
1.1.1.2.2
Vernieuwing in de tentoonstelling
1.1.1.3
Het kringgesprek
1.1.1.4
De beroepenateliers
1.1.1.4.1
Atelierparcours: van experiment in tijden van corona tot vast aanbod
1.1.1.4.2
Talentenatelier van de toekomst
1.1.1.5
Begeleiding op maat van de doelgroep
1.1.1.5.1
Basisonderwijs
1.1.1.5.2
Secundair
1.1.1.5.3
Buitengewoon
1.1.1.5.4
OKAN
1.1.1.5.5
Met brugfiguren
1.1.1.6
Coronaprotocol
1.1.2
Werkingsjaar 2021: resultaten
1.1.2.1
Aanpassing reservatiesysteem en annulatievoorwaarden
1.1.2.2
Aantal groepen, leerlingen en leerkrachten
1.1.2.3
Verdeling leerlingen Basisonderwijs en Secundair Onderwijs.
1.1.2.4
Verdeling leerlingen over leerjaren.
1.1.2.5
Verdeling groepen over netten.
1.1.2.6
Verdeling groepen over provincies.
1.1.2.7
Atelierparcours
1.1.2.8
Annuleringen
1.1.3
Werkingsjaar 2021: evaluaties
1.1.3.1 Evaluaties 2021
1.1.3.1.1 Evaluatie van de leerlingen
1.1.3.1.2 Evaluatie van de leerkrachten. Tevredenheid en effectenmeting.
1.1.3.1.3 Voorbereiding en naverwerking.
1.1.3.1.4 Algemene conclusie
1.2
Bereik van ouders
1.2.1
Op de gezinsdagen
1.2.1.1
Het bereik
1.2.1.2
Gids voor Gezinsdagen
1.2.1.3
Mediakanalen
1.2.2
Ouderwerking buiten de gezinsdagen
1.2.2.1
Ouders mee met de schoolbezoeken
1.2.2.2
Bereik van ouders uit kansengroepen
1.2.2.2.1
Ouders van kansengroepen tijdens de schooluren, dankzij de brugfiguren
1.2.2.2.2
Kompanjon vzw
1.2.2.2.3
Uilenspel vzw
1.2.2.3
Ouderavonden ism. VCLB en Topunt vzw
1.2.2.4
Bereik van ouderwerking buiten de gezinsdagen
1.2.3
Annulering gezinsdagen en ouderwerking
1.3
Beroepenhuis@school
1.3.1
Aanleiding
1.3.2
Onderzoek Beroepenhuis@school – Circulaire economie
1.3.3
Beroepenhuis@school met ateliersparcours

2

5
9
9
9
9
11
13
14
14
16
20
21
21
22
23
23
24
24
24
24
26
30
32
33
34
38
39
39
40
41
43
44
44
44
44
47
49
57
57
57
57
58
59
60
60
60
61
61
61
62

3

2

ANDERE ACTIVITEITEN TER OMKADERING VAN DE KERNWERKING

2.1
Educatief materiaal
2.1.1
De vaste waarden van Het Beroepenhuis
2.1.1.1
De Talentenkaart
2.1.1.2
Lessen voor en na het bezoek
2.1.1.3
Talent Verkend
2.1.1.4
Tips voor thuis
2.1.2
Andere lesmaterialen
2.1.3
Communicatie van de educatieve omkadering
2.2
Promotie van de werking
2.2.1
Duidelijke identiteit
2.2.2
Website
2.2.3
Sociale media
2.2.4
Nieuwsbrief
2.2.5
Persaandacht
2.2.6
Kalenders
2.2.7
Drukwerk
2.2.8
Samenwerking met andere organisaties. Beurzen en evenementen.
2.3
Vrije bezoekers

3

STEM-NETWERKEN, SAMENWERKINGSVERBANDEN EN PROJECTWERKING

3.1
STEM
3.1.1
Creaclub Technica
3.1.2
Creaclub@school
3.1.3
STEM-netwerken
3.1.4
#STEMhelden
3.2
Samenwerkingsverbanden en projectwerking
3.2.1
Digitale doebeurs Vlaams-Brabant
3.2.2
Beroepenrally Metaal en Technologie
3.2.3
Nascholingen 3D-printen, Creatief met elektronica en GelijkgeSTEMd
3.2.4
Techniekfestival
3.2.5
Technoboost ONLINE
3.2.6
WAW
3.2.6.1
Wijs aan ‘t werk
3.2.6.2
Arbeidsmarkteducatie op de Toekomstdag van OLVI Boom op 9 november 2021
3.2.7
Rally Zorg
3.2.7.1
Zorgberoepenrally’s in Oost-Vlaanderen
3.2.7.1.1
Digitale zorgberoepenrally’s
3.2.7.1.2
Fysieke zorgberoepenrally’s
3.2.7.2
Zorgberoepenrally in Vlaams-Brabant
3.2.7.3
Zorgberoepenrally in Limburg
3.2.8
Digitale talentenmaand in samenwerking met VDAB
3.2.9
IT Spree
3.2.10
Overzicht annulaties projecten

4

BEREIK VAN DE ACTIVITEITEN

65
65
66
66
66
67
68
70
72
77
77
77
82
94
96
98
98
100
100

101
101
101
107
108
108
110
110
111
112
112
113
114
114
115
115
115
115
116
116
116
117
118
119

120

3

4

A. INHOUDELIJK VERSLAG
Inleiding en Coronacrisis
Inleiding
Tijdens een bezoek aan Het Beroepenhuis komen jongeren tussen 11 en 14 jaar in een
stimulerende omgeving in contact met een waaier van (vooral) technische beroepen,
waaronder heel wat knelpuntberoepen. Op een ervaringsgerichte manier leren de jongeren
nadenken over arbeidsattitudes (waarom gaan mensen werken?), over hun eigen talenten en
over hun carrièremogelijkheden. In de beroepenateliers ondervinden de leerlingen aan den
lijve of ze bijvoorbeeld technische talenten bezitten, creatief zijn, initiatief kunnen nemen of
zelfstandig kunnen werken.
Wanneer jongeren leren nadenken over hun eigen talenten, zijn ze beter in staat om de juiste
studiekeuzes te maken en zo hun talenten verder te ontplooien. Wanneer een jongere een
positieve keuze maakt (tegenover een negatieve keuze in het watervalsysteem) voor een
studierichting, worden de kansen groter dat de studies voltooid worden. Zo wordt
ongekwalificeerde uitstroom tegengegaan.
Leerlingen maar ook hun begeleiders (leerkrachten en ouders) leren op een beklijvende
manier verschillende beroepen en bedrijfssectoren kennen. Door technische beroepen in een
ander daglicht te stellen, leren de bezoekers deze ook beter te waarderen. In Het
Beroepenhuis brengen diverse bedrijfssectoren de informatie in de taal van de jongeren
waardoor leerlingen op dezelfde plek met allerlei sectoren kennismaken en dit op een
gestructureerde manier. Door deze geïntegreerde aanpak krijgen jongeren een beter zicht op
hoe het eraan toe gaat in een bedrijf, organisatie of onderneming. Het Beroepenhuis vult een
leemte op in het onderwijslandschap waar kennis over beroepen eerder beperkt aan bod komt.
Tenslotte organiseert Het Beroepenhuis op zeer bewuste wijze de dialoog met verschillende
sectoren.
Het Beroepenhuis zorgt ervoor dat de leerkrachten geholpen worden bij de voorbereiding en
verwerking van het bezoek, om zo met een positieve en coachende houding de jongeren te
stimuleren om hun talenten te ontdekken en maximaal te ontplooien.
Coronacrisis
De coronacrisis bleef onze werking teisteren in 2021. Gevolg is dus opnieuw dat we de
vooropgestelde doelstellingen, zeker wat betreft de kernwerking, niet konden halen.
Omwille van de verstrengde maatregelen op de voor ons drukste momenten werd de
kernwerking zo mogelijk nog erger getroffen dan het jaar voordien. Wijzigende maatregelen
met als gevolg wijzigende protocollen, administratieve rompslomp wegens herhaaldelijke
herboekingen en dus keer op keer schakelen bleven ons deel. We beslisten evenwel om volop
te blijven inzetten op de ontwikkeling en de aanpassing van ons aanbod en de gedigitaliseerde
projecten door te trekken en uit te werken. Hieronder daarover het verslag alsook een oplijsting
van de vele annulaties in absolute cijfers, waar mogelijk volgens de reservaties, of in
vooropgesteld bereik. Het is uiteraard wel fijn om vast te stellen dat we eigenlijk een absoluut
topjaar hadden kunnen draaien. Mochten we iedereen kunnen hebben ontvangen die een
reservatie had gemaakt, waren we immers gestrand op een bereik van 13.237 voor de
kernwerking. Voor het totaalbereik hadden we dan 30.503 aan bereik kunnen optekenen.
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1 Kernwerking
"Dit is onze eerste uitstap dit schooljaar. Een hele organisatie voor vervoer en kostprijs. Maar
we wilden dit bezoek absoluut laten doorgaan, desnoods in de plaats van een schoolreis"
Lisa Van Doninck, Leerkacht 6de leerjaar, VBS Capucienen, Ieper

"Er zijn precies een aantal zaken nieuw bijgekomen, jullie hebben duidelijk niet stilgezeten.
Een mooie upgrade van wat er reeds aanwezig was in de tentoontstelling. Vroeger waren er
slechts 2 ateliers, nu is er veel meer variatie in de activiteiten en komen ook bij de ateliers veel
meer sectoren aan bod. Leuk dat er zo veel verschillende beroepen aan bod komen. Wij zijn
fan!
Leerkacht 6de leerjaar, OLVA Vivenkapelle, Vivenkapelle
Met de kernwerking in huis richt Het Beroepenhuis zich tot jongeren van 11 tot 14 jaar, hun
ouders en hun leerkrachten, met 2 doelstellingen:
- De bezoeker krijgt een breder en concreter beeld van de eigen talenten en interesses
dankzij uiteenlopende activiteiten in diverse contexten, en van het belang daarvan voor een
goede keuze (zelfconceptverheldering).
- De bezoeker ontdekt daarnaast een groot aantal beroepen, vaak knelpuntberoepen met een
technisch of praktisch uitvoerend karakter. Deze zijn veelal minder bekend, maar mogelijks
interessante opties voor de toekomst (horizonverruiming).
Op deze manier ondersteunt Het Beroepenhuis zijn bezoekers bij de belangrijke studiekeuze
naar (de tweede graad van) het secundair onderwijs.
1.1 Op bezoek met de klas
Het Beroepenhuis vzw ontvangt als educatief centrum al sinds het ontstaan in maart 2005
scholen uit heel Vlaanderen. Dat aanbod blijft de kern van onze werking die zich richt tot een
heel diverse doelgroep. Die bestaat uit de leerlingen van de 3de graad basisonderwijs (5de
en 6de leerjaar) en van de 1ste graad van het secundair onderwijs (1ste en 2de jaar, a- en bstroom). Ook onthaalklassen (OKAN) en leerlingen uit het buitengewoon basis- en secundair
onderwijs komen vaak over de vloer. Onze methodieken worden al jaren doorlopend intern
geëvalueerd én getoetst aan de feedback van onze bezoekers, om ze bij te sturen waar
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verbetering mogelijk is. Dat resulteert in een aanpak op maat voor elke doelgroep.
Scholen die Het Beroepenhuis bezoeken krijgen een 3 uur durend programma. Na een korte
inleiding met een filmpje bezoeken de leerlingen gedurende anderhalf uur de interactieve
tentoonstelling. Daarnaast nemen ze, ook gedurende anderhalf uur, deel aan
beroepenateliers. Dit aanbod van ateliers werd onder impuls van de coronacrisis in het
schooljaar 2020-2021 veranderd van 2 sectorgebonden ateliers naar 1 atelierparcours met
activiteiten van verschillende sectoren. Hierop komen we later terug.
Alles verloopt binnen een zorgvuldig doordachte en beproefde educatieve omkadering. Beide
onderdelen – op een leuke manier informatie opdoen over beroepen en talenten in de
interactieve tentoonstelling en zelf ondervinden welke talenten er voor beroepen nodig zijn in
de beroepenateliers – versterken elkaar en zorgen voor een krachtig concept.
Bij een bezoek aan Het Beroepenhuis wordt elk groepje van maximum 16 leerlingen door
een begeleider gegidst van activiteit naar activiteit. Telkens zorgt die voor de nodige uitleg,
ruimte voor de leerlingen om zelf aan de slag te gaan én voldoende reflectiemomenten. In
deze intensieve begeleiding schuilt de grote kracht van een bezoek; ze maakt het mogelijk
om binnen die halve dag een groot aantal leermomenten te creëren. De gebruikte
begeleidingsmethodieken worden doorlopend grondig geëvalueerd en waar mogelijk
verbeterd.
De rode draad bij dat alles is meer dan ooit een sterk talentenverhaal. Vooral vanuit onze
inspanningen voor een passende methodiek voor de 1ste graad secundair onderwijs, groeide
hieromtrent onze knowhow, die we sinds 2016 voor alle doelgroepen én in beide onderdelen
van het bezoek inzetten. De talentenkaart kwam tot stand na een studie van andere
talentenmethodieken (zoals de talententoolbox van Luk Dewulf, Tapas van Karel Moons, de
21ste eeuwse vaardigheden van SLO - Kennisnet, …). Er werd toch gekozen om geen van de
onderzochte methodieken te gebruiken, maar een eigen talentenkaart samen te stellen. Dit
onder meer om herkenbare talentwoorden te krijgen die zowel te herkennen zijn door de
bezoekers als te koppelen zijn aan de beroepen in de tentoonstelling. Er werd dan gekozen
om deze talenten ook professioneel te laten vormgeven, met onderstaande resultaat.
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Dit materiaal werd vanaf het najaar van 2017 stap voor stap geïntroduceerd in de
begeleidingsmethodieken, dus zowel in de tentoonstelling, tijdens het kringgesprek én de
beroepenateliers. Door deze talenten systematisch te benoemen naar aanleiding van concrete
activiteiten, voor de hele groep én bij individuele feedback, keren kinderen terug naar huis met
overzichtelijke conclusies die ze ook correct kunnen benoemen.
In de paasvakantie van 2019 werden de talenten ook visueel in de tentoonstelling
gebracht. Alle beroepenfiches werden aangepast zodat er bij elk beroep tekens 4 talenten
worden weergegeven. Meer hierover staat te lezen onder 1.1.1.2.2.
In 2020 werd de talentenkaart nog licht aangepast. We ervaarden dat sommige vaardigheden
uit 2 modellen over de 21st century skills, namelijk het model van Kennisnet en het model van
Fons Leroy (zie figuur hieronder), onvoldoende opgenomen waren. Van de oorspronkelijke 23
talenten van de talentenkaart werden er 5 licht aangepast, door de tekening te veranderen (vb.
bij digitaal inzicht), de baseline aan te passen (vb. bij zelfkennis, bij flexibel en bij zorgzaam)
of door het talentwoord zelf aan te passen (vb. nieuwsgierig werd leergierig).
In 2021 werd dankzij de samenwerking met Vlajo nagedacht over het talent ondernemend.
Daarbij werd besloten dat er al heel wat ondernemende talenten vervat zaten in de kaart, maar
dat het talent initiatief nemen ontbrak. Het talent ondernemend werd vervangen door initiatief
nemen. Ook de tekening hierbij werd vervolgens aangepast.
Die laatste versie is hierboven terug te vinden.
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Model 21e eeuwse vaardigheden van Fons Leroy, uit ‘Leren in VUCA tijden’
Naast deze versterkte rode draad plukten we dit jaar ook de vruchten van de vernieuwing
die in de 2de helft van 2020 werden uitgevoerd. Er werden 3 ontdekhoeken volledig vernieuwd
in de tentoonstelling: metaal en technologie, voedingsindustrie en transport en logistiek.
Daarover later meer. Waar mogelijk differentiëren we de opdrachten naar verschillende
doelgroepen, zodat zowel de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs als de leerlingen uit
een 2de jaar A-stroom het maximale effect kunnen halen uit een bezoek.
Daarnaast blijven we inzetten op het bereiken van ouders. Daarvoor is de werkwijze in
samenwerking met de Gentse brugfiguren intussen een vaste waarde geworden. Ook bij
scholen zonder brugfiguren, dus eigenlijk alle scholen die reserveren, wordt nu actief in de
communicatie opgenomen dat ouders altijd welkom zijn om gratis mee te komen als
begeleider van een klasbezoek. Helaas kende deze werkwijze minder succes tijdens de
coronaperiode. Er werd daarom meer ingezet op het bereiken van ouders tijdens gezinsdagen.
Ook hierover later meer.
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1.1.1

Aanbod en methodieken

1.1.1.1 De inleiding
Onze inleiding heeft verschillende doelstellingen: verwelkomen, informeren over de structuur
van de beroepenwereld, de nieuwsgierigheid prikkelen, een aantal negatieve vooroordelen
wegwerken én elke jongere persoonlijk motiveren.
Dankzij een beroepenfilmpje tonen we beroepen uit 10 sectoren. Om daarbij de
gendervooroordelen te doorbreken is er een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen
en vrouwen. In het filmpje zien de leerlingen verder uitspraken van mensen die vertellen
waarom zij gaan werken. Daaruit halen we de inspiratie voor een inleidend gesprek, waarbij
om te beginnen blijkt dat arbeid niet alleen een loon oplevert, maar ook een middel is voor
persoonlijke ontplooiing en een constructieve deelname aan de maatschappij. Na het filmpje
spelen we met het smartboard een spel waarbij de leerlingen prenten van beroepen bij de
juiste sector plaatsen.
Tot slot lichten we natuurlijk ook het praktische verloop van het bezoek toe; de leerlingen
vernemen kort aan welke beroepenateliers ze die dag kunnen deelnemen en wat we precies
bedoelen met een ‘doe-tentoonstelling’.
We sluiten af door elke jongere persoonlijk uit te dagen om te ontdekken waar hun eigen
talenten en interesses precies liggen.
Deze inleiding kent sinds schooljaar 2020-2021 ook enkele andere vormen en zal in de
toekomst vermoedelijk nog veranderen. Om te beginnen kan de reguliere inleiding niet altijd
doorgaan, bijvoorbeeld wanneer scholen te laat komen, of wanneer schoolgroepen niet
gemengd mogen worden voor een gemeenschappelijke inleiding (coronamaatregelen). Er
werd daarom een versnelde versie uitgewerkt die in de tentoonstelling kan worden gegeven
aan de hand van een map met afbeeldingen. Wanneer een school op voorhand laat weten dat
ze later zullen zijn, kan de inleiding ook al grotendeels in de klas gebracht worden. We denken
er daarom aan om de inleiding in de toekomst meer te verplaatsen naar de klas, zodat er
meer tijd vrij komt voor de jongeren ter plaatse om de ateliers en de tentoonstelling te ervaren.
1.1.1.2 De zoektocht in de interactieve tentoonstelling
1.1.1.2.1 Werkwijze
In de tentoonstellingsruimte demonstreert de begeleider aan een groepje van ongeveer 15
leerlingen eerst hoe ze hun weg kunnen vinden tussen de verschillende ontdekhoeken. De
begeleider toont welke soorten opdrachten ze er zullen uitvoeren en hoe de lay-out van de
tentoonstelling hen daarbij helpt.
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Vervolgens beginnen de jongeren per 2 aan de eigenlijke zoektocht, waarbij ze één na één
de ontdekhoeken bezoeken van de 10 bedrijfssectoren: metaal en technologie, chemie,
kunststoffen en life sciences, bouw, transport en logistiek, voedingsindustrie, horeca, social
profit, printmedia, haven en binnenvaart en tenslotte kapper en schoonheidsspecialist.
In elke sector gaan de duo’s aan de slag met doe-, lees- en talenten-opdrachten. Deze
krijgen de meeste doelgroepen onder de vorm van opdrachtkaartjes; daarvan hebben we
verschillende types op maat van verschillende doelgroepen.
Leerlingen van de 1e graad secundair onderwijs werken meestal niet met opdrachtenkaartjes
en kiezen autonoom welke beroepen ze willen ontdekken. Op hun persoonlijke talentenkaart
registreren ze welke van onze 23 talenten ze bij zichzelf én elkaar vaststellen bij die
activiteiten.
Het mooie aan deze werkwijze is dat de begeleiding individueel wordt. Elke leerling krijgt na
elke opdracht persoonlijke feedback. Waar nodig kan de begeleider overschakelen naar
opdrachtenkaartjes die moeilijker of gemakkelijker zijn. Die individuele benadering stimuleert
de leerlingen om steeds terug te keren naar de gestelde uitdaging uit de inleiding: wat zijn jouw
talenten en interesses?
De begeleider zorgt er verder voor dat de leerlingen in elke sector een kijkje gaan nemen. De
zoektocht eindigt steeds met een kringgesprek, opnieuw op maat van de doelgroep.
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1.1.1.2.2 Vernieuwing in de tentoonstelling
De voorbije jaren werd er volop geïnvesteerd om de tentoonstelling te vernieuwen. In 2018
werd de ontdekhoek van horeca opgefrist en de ontdekhoek van social profit werd volledig
vernieuwd en uitgebreid. In 2019 was er de vernieuwing van alle beroepenfiches, dus van
alle sectoren. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de rode draad van de werking met talenten
heel sterk uit de verf komt.
Ook in 2019 werd de ontdekhoek van metaal en technologie van TOFAM Oost-Vlaanderen
(inmiddels Mtechplus) volledig vernieuwd, met volledig nieuwe interacties.
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In 2020 werden maar liefst 3 ontdekhoeken helemaal heringericht:
1) Van Vormetal: Vanaf dat moment beschouwen we de ontdekhoeken van TOFAM OostVlaanderen en van Vormetal als 1 uitgebreide ontdekhoek metaal en technologie
van mtech+. Daarom spreken we nu niet langer van 11 ontdekhoeken binnen de
tentoonstelling, maar van 10 ontdekhoeken.
2) Van Alimento: De ontdekhoek toont nu een meer eigentijds beeld van de
voedingsindustrie en geeft meer aandacht aan veiligheid en hygiëne. Ook was er bij
de opbouw oog voor het aandeel van STEM dat in de sector aanwezig is.
3) Van SFTL: Er werd gekozen om vernieuwingen in de sector transport en logistiek in
de schijnwerpers te zetten en het gebruik van nieuwe technologie daarbij. Voorbeelden
zijn cameraspiegels voor vrachtwagens die de veiligheid verhogen en magazijnen waar
er met scanners wordt gewerkt naast volautomatische magazijnen.
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1.1.1.3 Het kringgesprek
Aan het einde van de zoektocht in de tentoonstelling komen we tijdens een groepsgesprek
opnieuw bij onze rode draad van talenten: wat vond je leuk en wat kon je goed?
Samen met de leerlingen gaat de begeleider de antwoorden op deze vragen vervolgens
definiëren als specifieke persoonlijke talenten en interesses. Elke leerling komt hierbij

13

14

individueel aan bod en de klasgenoten en de leerkrachten worden telkens betrokken. Daarbij
illustreren we met heel concrete voorbeelden – vaak over hun eigen situatie – hoe ze vanuit
hun eigen talentenprofiel op zoek kunnen naar een duurzame positieve studie- en
beroepskeuze. Natuurlijk geven we aan dat dit geen bindende suggesties zijn; we reiken hen
wél de nodige handvaten om zelf een volgende stap te zetten in hun keuzeproces.
Daarnaast hebben we nog steeds evenveel aandacht voor allerlei valkuilen zoals
vooroordelen over beroepen, studierichtingen en gender.

Het kringgesprek heeft voor alle doelgroepen een gelijkaardige structuur, maar voor de 1ste
graad secundair onderwijs is het vertrekpunt anders; daar starten we bij de persoonlijke
talentenkaart en peer feedback van klasgenoten.
1.1.1.4 De beroepenateliers
Anders dan in de tentoonstelling is het de bedoeling dat leerlingen in de beroepenateliers echt
de handen uit de mouwen steken en (deel)taken van beroepen uitproberen om zo talenten te
testen.
Sinds de paasvakantie van 2019 zijn die talenten visueel aanwezig in de tentoonstelling.
Tegelijkertijd zijn we ook in de beroepenateliers de talentenwerking meer in de verf gaan
zetten door dezelfde talenticonen ook visueel aanwezig te laten zijn. Dat maakt de
reflectiegesprekken heel concreet.
Vanaf schooljaar 2020-2021 gaan we nog een stap verder hierin: de leerlingen individuele
talentenkaarten laten invullen tijdens de beroepenateliers. Dit werd eerst met enkele groepjes
leerlingen uitgetest en werd zowel door de scholen als door de Beroepenhuis medewerkers
als een juiste stap aangevoeld. Deze werkwijze werd dan ook verder verkend tijdens de
experimenten in tijden van corona: het atelierparcours (1.1.1.4.1) en beroepenhuis@school
(1.3).
1.1.1.4.1 Atelierparcours: van experiment in tijden van corona tot vast aanbod
Al sinds de opening van Het Beroepenhuis in 2005 en tot schooljaar 2019 - 2020 werden er
aan alle bezoekende scholen 2 beroepenateliers aangeboden. Zo werd er na de
tentoonstelling ingezoomd op 2 van de 10 sectoren door hands-on activiteiten uit te voeren.
Zo konden leerlingen bijvoorbeeld metselen in het bouwatelier, tandpasta maken in het atelier
voor de chemische sector of boekjes maken in het atelier van printmedia. Voor elke sector
dus een beroepenatelier waarbij er één of meerdere beroepen uit de sector werden ervaren
om zo ook de talenten te ervaren. Scholen konden bij reservatie hun voorkeur voor de
beroepenateliers doorgeven en we zorgden voor veel afwisseling zodat alle sectoren
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evenredig werden ingepland.

Wanneer de coronamaatregelen ons bij de start van het schooljaar 2020-2021 toelieten om
opnieuw scholen te ontvangen, was er van de educatieve medewerkers helaas heel wat tijd
nodig om tussen elke schoolgroep de tentoonstelling en heel wat gebruiksmaterialen te
ontsmetten. Daardoor bleef er geen tijd meer over om de ruimte telkens om te bouwen en
nieuwe ateliers klaar te zetten voor de volgende groep.
Er werd daarom besloten om te experimenteren met een atelierparcours voor alle
bezoekers, dat permanent kon blijven staan. In dat parcours komen verschillende sectoren
en verschillende beroepen aan bod. Er worden onderdelen uit de verschillende bestaande
ateliers geplukt en gecombineerd. De leerlingen komen in contexten van verschillende
beroepen en sectoren om er telkens een (deel)taak van dat beroep uit te voeren. De
verbindende factor tussen de verschillende activiteiten is de talentenkaart. Bij elke activiteit
worden er andere talenten getest, telkens in de context van een specifiek beroep. De
talentenkaart wordt meteen ook tijdens een gesprek met de leerlingen ingevuld.
Het experiment werd door de bezoekers zeker geapprecieerd. Voor vele leerkrachten was
het zelfs een betere formule dan het aanbod van de 2 beroepenateliers.
"Een leuk alternatief dat jullie aanbieden met dit atelierparcours. Er is echt voor ieder wat wils,
de leerlingen zijn en blijven nu nog meer geboeid dan voorheen."
Luc Somers, leerkracht 6de lj, Basisschool Broeders Nieuwstraat, Sint-Niklaas
"Ik vind dit atelierparcours beter dan de aparte ateliers. Het is veel frisser en er zit voor
iedereen wel iets leuks tussen."
Leerkracht 6de leerjaar, Sint-Amelbergaschool, Temse
Het succes van dit atelierparcours heeft ons later, als we door nieuwe coronamaatregelen
opnieuw geen scholen meer konden ontvangen, geïnspireerd voor een
Beroepenhuis@school aanbod. Daarover later meer in hoofdstuk 1.3.
Bij de start van het schooljaar 2021-2022 stonden we voor de keuze: ofwel de oude
atelierwerking van een atelier per sector terug opstarten, ofwel deze nieuwe weg van
atelierparcours verder inslaan. Een grondige vergelijking van de 2 werkwijzen en de evaluaties
van de leerkrachten heeft de raad van bestuur laten beslissen om van het atelierparcours
het vaste aanbod te maken. Deze argumenten speelden hierbij een rol:
- Leerkrachten en leerlingen reageren positief op de verbreding van het aanbod.
- Door de talentenkaart als rode draad te gebruiken, is het atelier meer individueel
betrokken op elke leerling.
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Door te werken met 3 verschillende atelierparcours, waarbij elk parcours 6 tot 8
beroepen laat ervaren, komen alle sectoren vaker aan bod per schooljaar dan
voorheen.
Deze werking met atelierparcours laat toe om stapsgewijs vernieuwingen van TATOE
(talentenatelier van de toekomst) te introduceren.
Er is tijdswinst voor de werking van Het Beroepenhuis, doordat er minder moet worden
omgebouwd en omdat de administratieve taak van het registreren van de voorkeuren
wegvalt.

Binnen het educatieve team werden vervolgens 3 atelierparcours uitgewerkt en werd er een
planning opgemaakt voor het komende schooljaar. Onder invloed van TATOE zullen er
stapsgewijs kleine vernieuwingen komen in het atelierparcours. Zo zal er vanaf januari 2022
bijvoorbeeld gewerkt worden met een vernieuwde talentenkaart die een meer groeigerichte
benadering zal hanteren.

1.1.1.4.2 Talentenatelier van de toekomst
Voorafgaand aan 2021
Naast de updates en verbeteringen van de kernwerking waar we onverminderd aan blijven
werken, groeide ook een plan voor een meer grootschalige vernieuwing. Vanaf 2019 werden
eerste voorzichtige stappen gezet om een nieuw atelier te ontwikkelen. In 2020 werden deze
stappen al iets concreter onder de werktitel Talentenatelier van de toekomst, of kortweg
TATOE. Dit atelier kadert in een bredere visie om de werking en het aanbod van Het
Beroepenhuis futureproof te maken. Een werkgroep bestaande uit leden van de Raad van
Bestuur en de Algemene Vergadering formuleerde in september 2020 een vernieuwde visie
en missie voor Het Beroepenhuis vzw:
Door de activiteiten van Het Beroepenhuis ontdekken jongeren hun talenten en interesses. Zij
verruimen bovendien hun kijk op beroepen en de arbeidsmarkt. Ze vergroten met andere woorden
hun zelfkennis en inzicht. Hierdoor helpt Het Beroepenhuis hen om bewuste en positieve keuzes te
maken in studies en werk. We dragen ons steentje bij net als leerkrachten, scholen, ouders en het
bedrijfsleven.

Welke activiteiten ontplooien we?


Bezoek aan onze interactieve tentoonstelling en actieve deelname aan onze ateliers.



Ontwikkelen van lesmaterialen, klastrajecten en vormingen voor leerkrachten.
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Workshops op de werkvloer tijdens doedagen, bedrijven-, talenten- of
beroepenrally’s.



Pop-up-concepten zoals een Beroepen- of Talentendorp.



Ondersteunen en organiseren van Techniek- en Talentenfestivals.



Aanbieden van STEM-activiteiten

Kader en kernwaarden

We creëren kansen voor alle jongeren en werken daarom op hun maat en richten ons
op hun ontwikkeling. We dragen inclusie hoog in het vaandel.


We gaan er van uit dat iedereen talenten heeft die aansluiten bij de 21ste-eeuwse
vaardigheden. We duiden die vaardigheden en helpen jongeren om ze bij zichzelf te
ontdekken en te ervaren.


We prikkelen de interesse van leerlingen en leggen zo het
fundament voor levenslang leren.


We maken de link naar beroepen en sectoren. Daardoor sluiten onze initiatieven aan
bij zowel transversale onderwijscompetenties als bij de accenten die sectoren leggen.


We spelen steeds in op de snel evoluerende arbeidsmarkt met
z’n innovaties, duurzaamheidsdenken en digitalisering.


We werken samen met alle onderwijsnetten en integreren vernieuwde regelgeving,
hervormingen, eindtermen en leerplandoelen.



We werken bewust roldoorbrekend, bijvoorbeeld op vlak van gender en diversiteit.

We ontwikkelen een sterke pedagogische omkadering samen met externe
onderwijspartners. Onderwijsloopbaanbegeleiding neemt een belangrijke plaats in.



We stemmen ons aanbod af op de noden van scholen en leerlingen.

De aanvankelijke aanleiding voor het Talentenatelier van de toekomst was dat we
ondervinden dat het aanbod van de huidige beroepenateliers niet altijd uitdagend genoeg is
voor leerlingen uit de A-stroom van het secundair onderwijs. Zeker nu de scholen zelf meer
inzetten op STEM en daarbij nieuwe technologie hanteren. Daarbij kwam de vaststelling dat
we meer aandacht willen hebben voor beroepen van de toekomst en zeker voor de talenten
die daarbij nodig zijn, de 21ste-eeuwse vaardigheden. Meteen willen we daarbij een
digitalisering invoeren en ook de digitale talenten van de jongeren aanspreken. We denken
bij dit nieuwe atelier niet aan een beroepenatelier op maat van één sector, maar aan een
sectoroverstijgend atelier. Uiteindelijk zijn er vaak dezelfde profielen en vaardigheden nodig
in verschillende sectoren. Toch mogen daarbij sectorspecifieke accenten niet verloren gaan.
Bijkomend, botst Het Beroepenhuis al jaren tegen de fysieke grenzen van het gebouw en de
werking in Gent. Elk jaar zijn er scholen die willen reserveren, maar geen plaats meer vinden.
Ook liggen er nog veel kansen om meer scholen te bereiken uit verder gelegen provincies.
Daarom wilden we dit atelier opvatten als een mobiel concept, dat kan ingezet worden in Het
Beroepenhuis, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in scholen, bij partnerorganisaties of zelfs
binnen het jeugdwerk. Zo willen we met Het Beroepenhuis outreachend werken en een sterk
partnerschap uitbouwen.
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Partnerschap en ontwikkelingsproces
In 2020 zijn we gestart met enkele potentiële partners bilateraal te contacteren. VDAB kon
alvast niet ontbreken. Men beschikt daar over goede informatie over de toekomst van de
arbeidsmarkt, onder andere via het ‘Be the change’ onderzoek. Bovendien werken we ook al
meer dan 15 jaar samen aan de doedag, die de laatste 2 schooljaren ook een digitale poot
heeft en sinds oktober 2020 al 2 volledig digitale edities kende in de digitale talentenweek
(2020) en de digitale talentenmaand (2021).
Met RVO Society (IMEC/Brightlab) hadden we in het voorjaar van 2020 contact. Er bleek
zeker interesse om mee na te denken. Zij richten zich niet op de jongeren of leerlingen zelf,
maar leggen de focus op teach-the-teacher.
Er ging tevens een plaatsbezoek door op de T2 Campus in Genk, meer bepaald bij de
Educathor. Daar is er interesse voor een aanvullend aanbod naar de doelgroep.
Bij de start van het schooljaar 2020-2021 werd Het Beroepenhuis gecontacteerd door JES
Brussel. Men dacht daar aan de ontwikkeling van een talentenhuis en kwam voor een
kennismaking op bezoek. JES ziet zeker ook mogelijkheden om de krachten te bundelen.
We namen vervolgens ook contact op met Vlajo. Hier is zeker ook interesse. De ervaring
van Vlajo met competentiemodellen kan zeker een meerwaarde zijn. Daarnaast werd er ook
in de provincie Antwerpen naar potentiële partners gezocht, eerst via het Havencentrum en
het project Job Discovery Lab en vervolgens met Talentencentrum, Technotrailer en tot slot
met het Provinciebestuur.
Voortgang in 2021
Stad Gent erkende de behoefte tot vernieuwing in Het Beroepenhuis met het
Talentenatelier van de toekomst. Vanaf november 2020 tot april 2021 konden we daarom
gebruik maken van een tijdelijke subsidie voor de opmaak van een concreet businessplan.
Met de hulp van IDEA Consult werden 3 werksessies ingepland: met interne stakeholders,
met externe stakeholders en met de doelgroep. Telkens werd er verder gesleuteld aan het
concept. Zo kon een eerste Business Project Plan opgeleverd worden in april 2021,
vergezeld van intentieverklaringen van de partners die mee wilden werken aan een vervolg.
Helaas was er in de zomer van 2021 nog niet meteen zicht op projectmiddelen om een
dergelijk project te financieren. Vanaf september kon ook – na de minder drukke coronaperiode - de kernwerking van Het Beroepenhuis terug opstarten, naast allerlei projecten en
events. De vaste ploeg van Het Beroepenhuis kon er onmogelijk de verdere ontwikkeling
van dit toekomstgericht atelier bij nemen. Dankzij een subsidie van de Provincie OostVlaanderen, gecombineerd met een herbestemming van eigen middelen, werd daarom een
nieuwe medewerker aangesteld om dit project een doorstart te geven.
In het najaar van 2021 werd het inhoudelijke concept van TATOE verder uitgewerkt en
afgestemd met bovengenoemde partners en de raad van bestuur van het Beroepenhuis. We
brachten de partners voor het eerst allemaal samen rond tafel en kregen de herbevestiging
dat ze nog steeds interesse hebben in het project.
Ondertussen werd en wordt verder gezocht naar middelen om TATOE ook effectief te kunnen
ontwikkelen in 2022.
Tussen september en december werd een onderzoek rond TATOE uitgevoerd door een
stagiaire Pedagogische Wetenschappen, Kaat Bottu, die zich in het centrale doe-gedeelte
verdiepte. Hierin werd een template opgemaakt die kan gebruikt worden om activiteiten van
TATOE op te stellen. Daarnaast werd ook een nieuwe activiteit ontwikkeld die zal toegepast
worden in één van de atelierparcours in 2022.
Kaat Bottu ontwikkelde een vergelijkingsmatrix waarin alle criteria, nodig om een volledig
en gevarieerd TATOE-atelierparcours te ontwikkelen met elkaar vergeleken werden. Het
ging om de criteria: 21st century skills, talenten van de Talentenkaart, SDG’s,
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transitiedomeinen, studiedomeinen, sectoren in Het Beroepenhuis en mogelijke modules
van TATOE.
Op die manier konden bijvoorbeeld gaps vastgesteld worden waar extra belang aan
gehecht moet worden bij het opstellen van de modules. Zo zijn er bijvoorbeeld enkele gaps
te vinden tussen de talenten (handig, actief, ruimtelijk inzicht, nauwkeurig) en de 21st
century skills, alsook tussen enkele studiedomeinen (sport, tuin- en landbouw) en de
sectoren. Aan deze gaps zal prioritair belang besteed moeten worden, zodat ze toch op de
één of andere manier in het Talentenatelier van de Toekomst aan bod zullen komen.
Verder zal er ook gelet moeten worden op de kruising tussen de SDG’s ‘geen honger’,
‘vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’ en ‘partnerschap om doelstellingen te
bereiken’. Deze kruisen namelijk enkel met de sector ‘social profit’ en moeten daar dus
zeker in verwerkt worden. Tot slot had ook het studiedomein ‘taal en cultuur’ slechts één
vinkje in de vergelijking met de sectoren. Alle andere kruisingen tussen de verschillende
componenten, waren veel meer aanwezig en lijken geen probleem te vormen bij de
uitwerking van het Talentenatelier van de Toekomst.
De bedoeling van deze matrix is om op een overzichtelijke manier een variatie aan
activiteiten te kunnen samenstellen, die toch compatibel met elkaar zijn (m.a.w. alle nodige
elementen omvatten) en zo een volledig geheel vormen.
Daarnaast werd door deze studente ook al een activiteit rond bioplastic uitgewerkt, bij
wijze van test van deze template.
Het concept
TATOE is gegroeid vanuit de noodzaak voor een vernieuwing van onze atelierwerking, en is
ondertussen veel meer geworden dan enkel een nieuw atelier.
We willen met TATOE een volwaardig traject aanbieden dat leerlingen, leerkrachten, ouders
en begeleiders ondersteunt tijdens de leerloopbaan, en dan vooral op die scharniermomenten
waar keuzes moeten gemaakt worden. Het bezoek van de leerling aan het nieuwe atelier wordt
één schakel in het volledige plaatje dat volledig in het teken staat van talentontdekking en ontwikkeling, studieoriëntering en toekomstige carrièremogelijkheden.
Hoe dit volledige traject er moet uitzien, welke elementen exact aan bod zullen komen, wie
wat zal uitwerken, wordt allemaal verder uitgewerkt in 2022, samen met de partners. Het
Beroepenhuis zal alvast het ontwikkelen van het nieuwe atelier op zich nemen, evenals een
luik direct voor en na het bezoek. In dat kader werd in 2021 reeds een nieuwe voor- en nales
gemaakt die vanaf januari 2022 zal uitgetest worden. Ook werd de talentenkaart vernieuwd.
In de eerste fase richten we ons op leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs, gezien
daar de belangrijkste (studie)keuzes worden gemaakt. Bovendien heeft het Beroepenhuis al
jarenlange ervaring met deze doelgroep. In een volgende fase kunnen we de leeftijdsgroep
zowel naar boven (met het oog op het voortraject en oriëntering duaal leren?) als naar onder
(basisonderwijs) uitbreiden.
Het concept dat nu op tafel ligt wat betreft het atelier is het volgende:
De setting van het atelier is een stad, waar verschillende wijken en straten liggen, met
verschillende inwoners die verschillende beroepen hebben. Toch werken sommige inwoners
uit een straat of wijk samen aan een gemeenschappelijke, brede uitdaging. Een voorbeeld kan
zijn “groene energie voor de hele stad”, “gezonde snacks voor alle scholieren in de wijk”,
“verzorging op maat voor de nieuwe inwoners”, … De uitdagingen, beroepen en personen
worden zo breed mogelijk voorgesteld, met aandacht voor gender en diversiteit, de leefwereld
van de jongeren, de uitdagingen en beroepen van het heden en de toekomst, de
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transitiedomeinen, studiedomeinen en de SDG’s. De leerlingen helpen de inwoners van de
stad om de uitdaging aan te gaan en mee te werken aan een betere stad voor iedereen. De
opdrachten die de leerlingen zullen doen, zullen sectoroverschrijdend zijn, innovatief,
uitdagend, een afwisseling tussen individueel werk en samenwerken, en een mix tussen
digitale opdrachten en hands-on opdrachten. Gedurende het hele bezoek leren ze over
talenten van zichzelf, van hun peers, en van de inwoners van de stad die ze helpen.
Voor en na het bezoek schalen leerlingen hun talenten in op de talentenkaart, en praten ze
over wat ze hebben geleerd. Ze leren over de verschillende studiedomeinen en welke talenten
daarbij passen. Samen met hun peers, ouders en leerkrachten gaan ze aan de slag rond
studiekeuzes.
Zoals gezegd wordt er in 2022 verder gesleuteld aan het geheel dat TATOE zal zijn.
Ondertussen zullen we kleine onderdelen van het concept uittesten in het Beroepenhuis, zoals
de vernieuwde voor- en nales en de vernieuwde talentenkaart in januari.
1.1.1.5 Begeleiding op maat van de doelgroep
Een bezoek aan Het Beroepenhuis heeft voor alle groepen dezelfde structuur – een inleiding,
een bezoek aan de tentoonstelling met een kringgesprek en deelname aan beroepenateliers
- maar in de methodieken zitten verschillen om te differentiëren naar de verschillende
doelgroepen. Deze zijn niet alleen leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs of het
1ste en het 2de jaar secundair onderwijs. Het Beroepenhuis ontvangt ook leerlingen uit het
buitengewoon onderwijs, leerlingen uit OKAN klassen én anderstalige ouders die op
uitnodiging van een brugfiguur meekomen met de klas.
Voor de beroepenateliers kan er hier en daar een andere activiteit worden aangeboden
naargelang de doelgroep, of heeft een bepaalde activiteit de mogelijkheid om het eenvoudiger
of uitdagender te maken.
In de tentoonstelling begeleiden we de bezoekers zodanig in een zoektocht dat ze elke sector
bezoeken. Zo zorgen we voor een verruiming van de horizon. Dankzij de beroepenfiches,
waarop sinds 2019 ook de talenten staan afgebeeld per beroep, is de talentverkenning ook
laagdrempelig voor bijvoorbeeld bezoekers met minder sterke leesvaardigheden of minder
goede kennis van het Nederlands. Er zijn wel verschillende methodieken uitgewerkt per
doelgroep om die zoektocht concreet te begeleiden.
Voor de meeste doelgroepen gebeurt dat aan de hand van opdrachtenkaartjes. Daarvan
bestaan er dan ook verschillende versies voor verschillende doelgroepen: (1) de reguliere
set vragen, (2) een aangepaste set voor OKAN met afbeeldingen en iconen, vertalingen en
een eenvoudiger woordgebruik én (3) een set voor buitengewoon onderwijs waarbij ook
afbeeldingen en iconen worden gebruikt, maar die zodanig werd opgesteld dat deze leerlingen
enkel naar de beroepen worden geleid waar ze doorstroommogelijkheden hebben.
De uitzondering is de doelgroep van leerlingen uit het secundair onderwijs met voldoende
zelfsturende vaardigheden. Zij werken niet met kaartjes, maar kiezen zelf welke beroepen ze
bezoeken aan de hand van een grondplan van de tentoonstelling.
Door de ervaring van de begeleiders in huis, kan er meestal goed ingeschat worden welke
groepen er welke begeleidingsmethodiek nodig hebben. Toch blijft er altijd ruimte om dat bij
te sturen. Soms wordt bijvoorbeeld een groep leerlingen uit 2de jaar B-stroom heel zelfsturend
ingeschat, soms niet. Voor sommige leerlingen uit OKAN is het taalniveau hoger dan voor
andere groepen enzovoort. Bovendien kunnen de begeleiders in veel gevallen zelfs
differentiëren per duo leerlingen van dezelfde school. Zo kan bijvoorbeeld een erg taalzwak
duo werken met de kaartjes voor buitengewoon onderwijs en een taalsterker duo werken met
de OKAN-kaartjes.
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Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aanpak in de tentoonstelling voor de
verschillende doelgroepen.
1.1.1.5.1 Basisonderwijs
De begeleidingsmethodiek voor het basisonderwijs is in de loop der jaren heel erg verfijnd en
wordt heel goed geëvalueerd. De leerlingen worden per duo met de opdrachtenkaartjes naar
elke sector gestuurd. Op een opdrachtenkaart staan er steeds 3 vragen: een doe-opdracht,
een vraag naar welk talent voor dat beroep nodig is en een leesvraag.
Door de permanente verwijzing naar de talenten, is het gemakkelijk om dit ook ter sprake te
brengen tijdens het kringgesprek aan het einde van het bezoek aan de tentoonstelling.
"Bedankt
voor het coronaproof klasbezoek aan het beroepenhuis deze namiddag.
De leerlingen waren heel enthousiast!"
Katelijke Soens, leerkracht 6de leerjaar, Sint-Paulus, Gent
1.1.1.5.2 Secundair
“Dit was een heel geslaagde voormiddag. Erg interessant, en ook onze leerlingen waren
geboeid. Wij komen zeker terug!”
Julie Gyselinck, leerkracht 1A, Nieuwenbosch Humaniora, Gent

In het schooljaar 2016-2017 vernieuwden we de begeleidingsmethodiek voor de 1ste graad
van het secundair onderwijs. Dat was nodig vanwege onder andere ons streven om meer
leerlingen van het secundair te bereiken. Voordien kregen we van sommige leerkrachten uit
het 2de jaar het signaal dat onze begeleiding uitdagender mocht. Sommige leerlingen in het
secundair onderwijs komen bovendien voor de 2de keer naar Het Beroepenhuis omdat ze met
de lagere school al op bezoek kwamen. Daarom geven we ze dit keer meer
verantwoordelijkheid en autonomie. De klemtoon ligt helemaal op talentverkenning, het is
immers een belangrijk leerdoel voor de 1e graad.
Enkele bijzonderheden van de methodiek voor het secundair onderwijs:
- Leerlingen krijgen de vrije keuze welke beroepen ze uittesten, zonder sturing van de
begeleider door middel van opdrachtkaartjes. Zo wordt ook hun zelfstandigheid
aangesproken en blijven ze sterk gemotiveerd.
- Ze gebruiken een grondplan van de tentoonstelling, waarop ze per beroep ook telkens
aanduiden of ze deze opdracht goed konden en of ze het leuk vonden. De begeleider heeft
hierin een ondersteunende rol, en helpt of stimuleert de leerlingen waar nodig.
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- Aan de binnenkant van deze hand-out staat ook onze lijst van 23 talenten met hun
talenticonen. Hierop kan elke leerling de persoonlijke talenten effectief in kaart brengen.
Om dat te stimuleren werken we trapsgewijs met 2 reflectiemomenten; één waarbij de
begeleider de abstracte begrippen nog eens tastbaarder maakt aan de hand van
voorbeelden uit hun eigen leefwereld, gevolgd door één waarbij we peer feedback inzetten
– een natuurlijke dynamiek die op jongeren van deze leeftijd een heel sterke impact heeft.
Voor dat laatste geven ze hun talentenkaart door aan een medeleerling, die hierop aanvult
welke talenten de 1ste jongere volgens hen heeft. Vervolgens wordt dit besproken per 2.
- De talentenkaart wordt na afloop van het bezoek meegenomen door de jongeren. In het
lesmateriaal dat we aanbieden aan de scholen, zorgen we ervoor dat het gesprek over de
individuele talenten van de leerlingen wordt verdergezet op school en ook thuis met de
ouders.
Voor één secundaire doelgroep bleek deze werkwijze af en toe te uitdagend, namelijk voor
leerlingen uit het eerste jaar van de B-stroom. Voor hen gebruiken we een mengvorm van
de methodiek voor basisonderwijs en die voor het secundair. Aan het begin van het bezoek
overleggen we steeds met de verantwoordelijke leerkrachten over de eventuele noodzaak
om deze te gebruiken in plaats van de standaard methodiek voor secundair. In dat geval sturen
we die leerlingen dan enerzijds aan met de opdrachtkaartjes voor het basisonderwijs, terwijl
we anderzijds ook het kringgesprek uitbreiden met een reflectiemoment zoals hierboven
beschreven.
1.1.1.5.3 Buitengewoon
"Ik kwam hier vorig jaar ook al eens lang. Er zijn nu zoveel nieuwe activiteiten, het is nu nog
leuker!"
Leerling, Bubao De Veerboot, Deinze – Astene
Bezoekers uit het buitengewoon onderwijs worden niet naar alle beroepen uit de
tentoonstelling geleid, maar naar een selectie van beroepen waar deze leerlingen kansen
hebben om naar door te stromen. De begeleiding voor buitengewoon onderwijs onderscheidt
zich door een set unieke vraagjes en het gebruik van wegwijzers in de tentoonstelling.
De kortere zinnen met een eenvoudiger woordenschat, een uniforme drieledige structuur, de
zorgvuldige toepassing van kleuren per sector, foto’s en symbolen maakt het geheel
toegankelijker voor leerlingen met een beperktere leesvaardigheid. De reacties van de
bezoekende leerlingen en leerkrachten zijn hierover bijzonder positief.
Dat we de talenten sterker visualiseren en explicieter benoemen tijdens de
beroepenateliers, werd ook door deze doelgroep sterk geapprecieerd. Het maakt deze
abstracte begrippen wat toegankelijker.
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1.1.1.5.4 OKAN
Om onze tentoonstelling voor anderstalige leerlingen én hun ouders meer toegankelijk te
maken, ontwikkelden we vanaf 2018 een nieuwe set opdrachtkaartjes gebaseerd op de
OKAN-kaartjes die voordien in gebruik waren. Deze werden verrijkt met afbeeldingen en
kleuren (zoals bij de kaartjes voor buitengewone leerlingen) en met een realistische afbeelding
van het beroep. Sommige kernwoorden, namelijk de naam van de sector, het beroep en het
talent vertaalden we bovendien in het Turks, Frans, Engels en Bulgaars.
De vernieuwing kwam er dankzij een samenwerking met enkele coaches van het
Onderwijscentrum Gent en de brugfiguren. Ook bij aanpassingen kunnen we blijvend op
dit partnerschap beroep doen. Deze kaarten scoren bijzonder goed, zowel voor OKAN
groepen als voor scholen die dankzij de brugfiguren anderstalige ouders meebrengen.
1.1.1.5.5 Met brugfiguren
Zoals hierboven geschetst, kunnen we sinds het voorjaar van 2017 steeds meer rekenen op
brugfiguren uit Gentse scholen die anderstalige ouders mee uitnodigen om Het
Beroepenhuis te bezoeken tegelijkertijd met hun kinderen. Het Beroepenhuis is hier heel blij
mee omdat deze doelgroep bijzonder moeilijk te bereiken is op de traditionele gezinsdagen
van Het Beroepenhuis.
Voor de leerlingen die met hun klas op bezoek komen verandert er in feite niets ten opzichte
van een ander bezoek. Het verschil zit in de activiteiten die de ouders doen. Zij krijgen van
een Beroepenhuismedewerker een korte inleiding over de werking met prenten. Er wordt ook
uitgelegd hoe het bezoek zal verlopen. Daarna gaan zij aansluiten bij het duo leerlingen waar
hun eigen kind bij zit om zo samen de zoektocht in de tentoonstelling te doen. Voor elke beroep
dat bezocht wordt, krijgt de ouder een afgeprint A5 blaadje met de meertalige informatie. Ook
tijdens het kringgesprek blijven de ouders aanwezig. Terwijl hun kinderen nadien deelnemen
aan de beroepenateliers, verzamelen de ouders samen met de brugfiguur in de vergaderzaal.
Bij een koffie wordt er dan olv. de brugfiguur samen verder gepraat. Afhankelijk van de
brugfiguur, maar ook van de vragen van de ouders wordt er dan dieper ingegaan op de
talenten, de onderwijsstructuur en aanmeldingsprocedures voor inschrijving in secundaire
scholen.
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1.1.1.6 Coronaprotocol
2021 werd nog steeds gedomineerd door het coronavirus. Ter bescherming van het personeel
en de algemene volksgezondheid was het nodig om een protocol uit te werken om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Gedurende het jaar wijzigden de federale
maatregelen enkele keren, net als de maatregelen voor het onderwijs. Daarop pasten we onze
strategie steeds aan.
Na raadpleging van diverse protocollen uit de onderwijs- en cultuursector schreven we zelf
een protocol dat te raadplegen is via onze website, via de pagina’s ‘klasbezoeken’ en
‘gezinsdagen’.
Het protocol omvat algemene maatregelen die gelden voor werknemers op bureau, maar ook
specifieke maatregelen die werden toegepast op onze verschillende activiteiten. Zo zijn er
maatregelen uitgeschreven voor klasbezoeken (met daarbij een verschil tussen
basisonderwijs en secundair onderwijs), voor gezinsdagen, voor de Creaclub, voor
werknemers, voor EHBO, projecten en nascholingen. Het volledige protocol is via mail op te
vragen en beschikbaar op papier op bureau.
Eén van de maatregelen die duidelijk effect hadden op de werking, was het gescheiden
houden van klasgroepen. Dit zorgde ervoor dat er minder leerlingen ontvangen konden
worden. Een andere maatregel volgend uit een risicoanalyse was de keuze voor het
atelierparcours dat inmiddels bleef bestaan (zie ook punt 1.1.1.4.1).
1.1.2

Werkingsjaar 2021: resultaten

1.1.2.1 Aanpassing reservatiesysteem en annulatievoorwaarden
In 2020 werd het telefonisch reservatiesysteem omgevormd naar een online module met één
verantwoordelijke medewerker voor de opvolging. Daardoor konden we de vele
omboekingen, afstemmingen en annuleringen, met personeel dat regelmatig van thuis uit
werkt, beter overzien en opvolgen. En we konden de scholen die geen plaats meer vinden bij
het reserveren, beter laten aansluiten als er een school annuleert. We houden dit systeem
voortaan ook aan.
De annulatievoorwaarden werden verstrengd en gingen in op 1/1/2021:
-

de termijn voor het kosteloos annuleren wordt opgetrokken tot 1 maand vóór het
bezoek, tenzij er natuurlijk overmacht in het spel is al dient dit dan schriftelijk te
worden gestaafd door de directie.

-

bij annulering van 14 dagen tot 1 maand vóór het bezoek wordt 50% van de kostprijs
van het aantal voorziene leerlingen aangerekend.

-

bij annulering tot 14 dagen vóór het bezoek wordt 100% van de kostprijs van het
aantal voorziene leerlingen aangerekend.

1.1.2.2 Aantal groepen, leerlingen en leerkrachten
Kalenderjaar 2021. Aantal groepen en leerlingen.
n schoolgroepen
januari
buitenschoolse activiteiten verboden
februari
buitenschoolse activiteiten verboden
maart
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april
mei
juni
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december
TOTAAL
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Kalenderjaar 2021. Aantal groepen, leerlingen en leerkrachten
tijdens de schooluren
n schoolgroepen
127
n leerlingen
3382
n leerkrachten
298
andere begeleiders
6
Aantal lln gereserveerd (zonder annulaties)
2021
3704
% aanwezig
91,31

Vergelijking met voorgaande kalenderjaren
n schoolgroepen
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Tijdens het kalenderjaar 2021 ontvingen we in totaal 127 groepen (een groep krijgt een
volledig programma van 3 uren) met in totaal 3.328 leerlingen. Zij werden begeleid door 298
leerkrachten. Tegenover het kalenderjaar 2019 is er een daling van 69% (wat betreft de
schoolgroepen), te wijten aan de verplichte sluiting tijdens de coronacrisis en de beperkingen
voor scholen met betrekking tot extra-muros-activiteiten. Tegenover coronajaar 2020 was er
er een daling van 20% wat betreft het aantal leerlingen en van 18,5 % wat betreft het aantal
schoolgroepen.
Er waren reservaties voor een totaal van 3.704 leerlingen. 91% van het aantal gereserveerde
leerlingen was dus effectief aanwezig.
1.1.2.3 Verdeling leerlingen Basisonderwijs en Secundair Onderwijs.
Kalenderjaar 2021. Verdeling leerlingen over
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Basisonderwijs en Secundair Onderwijs
n schoolgroepen
basis
secundair
TOTAAL

115
12
127

n leerlingen
3051
331
3382

Verdeling schoolgroepen BaO/SO 2021

9%
basis
secundair

91%

Verdeling leerlingen BaO/SO 2021
10%
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secundair

90%

Vergelijking met voorgaande
kalenderjaren
n schoolgroepen
basis
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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basis in %
67
71
70
70
66
64
68
65

secundair in %
33
29
30
30
34
36
32
35

28

2019
2020
2021

273
122
115

117
34
12
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n leerlingen
basis
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2021

Van de 127 groepen die Het Beroepenhuis bezochten, kwamen er 115 uit het basisonderwijs
en 12 uit het secundair onderwijs. Het gaat hier om 3051 leerlingen uit het basisonderwijs en
331 leerlingen uit het secundair onderwijs. Door de coronacrisis gaat het hier om een daling
van 14,66% wat betreft leerlingen uit het basisonderwijs en 50,82% wat betreft het secundair
onderwijs tov. coronajaar 2020.
Het aantal groepen uit het basisonderwijs bedroeg vorig jaar 78%, dit jaar was dat 91%. Het
aantal groepen uit het secundair onderwijs bedroeg vorig jaar 22%, dit jaar was dat 9%. 90%
van de ontvangen leerlingen kwamen uit het basisonderwijs, 10% uit het secundair onderwijs.
Verder kunnen we hier geen conclusies aan vast hangen aangezien we ook hier te maken
hadden met de maatregelen in het kader van de coronacrisis.
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1.1.2.4 Verdeling leerlingen over leerjaren.
Kalenderjaar 2021. Verdeling leerlingen over leerjaren
Leerjaren
4de 5de 6de
5de 6de
5de
6de
bubao
1a
1b
1a 1b
1a 2a
1b 2b
2a
2b
2a 2b
Buso
Okan
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TOTAAL

n leerlingen

%
0
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206
26
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16
16
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47
3382
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9
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6
0
1
0
0
0
0
3
4
0
1
0
100

Verdeling leerlingen BaO 2021

7%0% 12%
10%

5de 6de
5de
6de
bubao

71%

30

31

Verdeling leerlingen SO 2021
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36%
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29%
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Wat het basisonderwijs betreft, kwam 71% van de leerlingen, namelijk 2.159, uit het 6de
leerjaar, 385 leerlingen of 12% kwamen met gemengde groepen uit het 5de en het 6de leerjaar
en 301 leerlingen (10%) kwamen enkel met het 5de leerjaar. Er waren 206 leerlingen (7%) uit
het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod en/of type 9.
Wat het secundair onderwijs betreft, kwamen de meeste leerlingen uit een gemengde groep
van het 2e jaar a- en b-stroom (120 leerlingen of 36%). Uit het 2e jaar b-stroom mochten we
29% of 95 leerlingen ontvangen. Er waren 47 of 36% leerlingen uit OKAN (onthaalklassen
anderstalige nieuwkomers en 26 of 8% leerlingen uit het 1e jaar b-stroom. Tenslotte waren er
nog telkens 16 leerlingen uit 1b2b en 2a en 11 leerlingen uit 1a2a.
Vergelijking met voorgaande kalenderjaren
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Wat de verdeling tussen de leerlingen van het basisonderwijs betreft, blijven dezelfde
verhoudingen gelden als vorige jaren. De leerlingen uit het 6de leerjaar blijven de grootste
groep uitmaken.
Voor het secundair onderwijs maken de leerlingen uit het 2e jaar (zowel a- als b-stroom) de
grootste groep uit en niet meer de OKAN-groepen zoals de jaren voordien. Bovenstaande
cijfers vallen verder moeilijk te interpreteren gezien de grote daling van de cijfers omwille van
de coronacrisis.
1.1.2.5 Verdeling groepen over netten.
Kalenderjaar 2021. Verdeling schoolgroepen over netten.
aantal groepen
vrij onderwijs
GO!
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19

32

leerlingen
2046
399
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gemeentelijk/ stedelijk onderwijs
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Andere

36
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0
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0
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Vergelijking met voorgaande kalenderjaren

vrij onderwijs
GO!
gemeentelijk/ stedelijk
onderwijs
provinciaal onderwijs
Andere
TOTAAL

2015
165
88

2016
186
94

2017
206
80

2018
224
66

2019
206
84

2020
101
23

2021
71
19

79
5
10
347

88
5
7
380

88
8
7
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77
5
5
377

97
2
1
390

32
0
0
156

36
1
0
127

Wat de verdeling over de netten betreft, kwamen de meeste groepen uit het vrije net (56%).
Daarna komen het gemeentelijk/stedelijk onderwijs (28%) en de schoolgroepen uit het
gemeenschapsonderwijs (15%).
1.1.2.6 Verdeling groepen over provincies.
Kalenderjaar 2021. Verdeling groepen over provincies.
aantal groepen
aantal leerlingen
Oost - Vlaanderen
70
1962
Antwerpen
18
388
Vlaams - Brabant
12
344
West - Vlaanderen
17
422
Limburg
2
50

33

34

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
TOTAAL

8
127

216
3382

Verdeling schoolgroepen over provincies
Oost - Vlaanderen

2%6%
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14%
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Wat de verdeling over de provincies betreft, kwamen de meeste groepen uit Oost–Vlaanderen
(55%). Daarna komt de provincie Antwerpen (14%) en de provincie West-Vlaanderen (13%).
10% van de groepen kwam uit de provincie Vlaams - Brabant en 6% uit het Brussels
Hoofdstedelijk gewest. De provincie Limburg werd bereikt met 2 groepen (2%).
Vergelijking met voorgaande kalenderjaren

Oost - Vlaanderen
Antwerpen
Vlaams - Brabant
West - Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Henegouwen
TOTAAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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2
0
0
1
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0
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2021
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1.1.2.7 Atelierparcours
Zoals hierboven al werd geschetst, werd het aanbod van de beroepenateliers sinds augustus
2020 gewijzigd onder impuls van de coronacrisis. Wat eerst als een experiment tijdens de
coronacrisis werd gezien, werd uiteindelijk opgenomen als vast aanbod. In de plaats van een
beroepenatelier per sector, wordt er nu gewerkt met atelierparcours waar verschillende
beroepen en sectoren samen aan bod komen, met de talentenkaart als overkoepelende rode
draad.
Voorheen gaf dit hoofdstuk van het verslag telkens haarfijn weer hoeveel leerlingen er precies
hadden deelgenomen aan welk beroepenatelier. Deze cijfers werden vaak overgenomen in
verslagen van de partnersectoren. Nu de beroepenateliers veranderd werden naar
atelierparcours, moet deze verslaggeving anders worden aangepakt. Bovendien moeten we
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hier het jaar 2021 voor een stuk als een overgangsjaar beschouwen.
Een eerste vorm van dit atelierparcours werd in het najaar van 2020 samengesteld. Er werd
gezocht naar een evenwicht tussen eerder ‘harde’ en eerder ‘zachte’ sectoren, een evenwicht
in werkvormen, een breed pallet aan talenten die aan bod kwamen én met activiteiten die
mobiel waren, dus verplaatsbaar waren. Zo kon dezelfde set activiteit zowel in Het
Beroepenhuis worden opgesteld als in de klassen waar we met Beroepenhuis@school naartoe
trokken (lees hierover verder in hoofdstuk 1.3).
Het gaat over de volgende activiteiten:
1)
2)
3)
4)

Horeca: bordspel voor het beroep zaakvoerder.
Haven en binnenvaart: VR-beleving voor het beroep loods.
Social profit: oefening met stethoscopen voor het beroep verpleegkundige.
Metaal en technologie: monteren en demonteren van motoren voor het beroep
onderhoudstechnicus
5) Voedingsindustrie: tablet game voor het beroep productieoperator in een pizzabedrijf
6) Printmedia: quiz om de kleurcodes van CMYK te ontdekken en vouwopdracht met
papier, voor de beroepen drukker en drukwerkafwerker.
Deze activiteiten werden dus uitgevoerd door bezoekende leerlingen in huis én door leerlingen
die bereikt werden in de scholen bij Beroepenhuis@school.
Bereik met atelierparcours 1 in 2021
in Het Beroepenhuis
voorjaar
najaar
in de klas met B@S
TOTAAL

839
2543
718
4100

De start van het schooljaar in september 2021 was een bijzonder hectische periode. De
normale kernwerking kon terug opgestart worden, maar ook tal van projecten die lang waren
uitgesteld door corona konden plots terug gerealiseerd worden. Meteen hier bovenop nog een
nieuw atelierparcours uitwerken zou dus niet verstandig geweest zijn.
Er werd wel een planning opgemaakt, waarbij we zochten naar een evenwicht voor alle
partnersectoren. Er werden 3 atelierparcours uitgewerkt. Elke sector wordt vertegenwoordigd
in 2 van de 3 parcours, zodat elke sector ook effectief 2 derde van alle bezoekers zou bereiken.
Vervolgens werd er op basis van het laatste ‘normale’ schooljaar bekeken hoe we het
schooljaar ongeveer in 3 gelijke stukken zouden kunnen verdelen wat betreft bereik van
leerlingen. Er werd afgesproken om het eerste atelierparcours in te plannen tot aan de
kerstvakantie van 2021. Een tweede parcours zou dan van januari tot eind februari 2022 lopen
en een derde parcours van maart tot aan de grote vakantie van 2022. Zo kunnen onze
partnersectoren in het schooljaar 2021-2022 op een gelijke manier aan bod komen.
Onderstaande 3 atelierparcours vormden hiervoor de eerste schets. Uiteraard zal hier
gaandeweg nog verder aan gesleuteld worden.
Atelierparcours 1:
Dit parcours komt voor 5 van de 6 activiteiten overeen met het parcours dat hierboven al
werd geschetst. Onze hoop was om de VR-beleving van loods al in het najaar van 2021 te
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kunnen vervangen door de VR-beleving van Constructiv en zo het bouwberoep
bouwplaatsmachinist in dit parcours te betrekken. Deze technologie zal echter voor Het
Beroepenhuis pas ter beschikking zijn vanaf januari 2022. Dit zal dus een plaats krijgen in
één van de twee andere parcours.

Atelierparcours 2:
Dit parcours wordt ingepland vanaf januari 2022. Enkel de activiteit voor bio-plastic zal in de
praktijk vervangen worden door een activiteit over DNA voor het beroep laborant.
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Atelierparcours 3:
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1.1.2.8 Annuleringen
Er waren in totaal annuleringen voor 240 schoolgroepen met 8.285 leerlingen. De coronacrisis
hakte zwaar in op de cijfers. 99% van alle annuleringen werden gedaan omwille van de
coronamaatregelen. Er waren dus 237 schoolgroepen met 8.173 leerlingen die dienden te
annuleren omwille van de coronamaatregelen.
De andere redenen zijn problemen met het vervoer of met de schoolplanning.
waarvan annuleringen door
coronamaatregelen

Aantal annuleringen

n
schoolgroepen n leerlingen n schoolgroepen
2021
240
8.285

38

237

n leerlingen
8.173
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Annulaties scholen / Verlies n leerlingen
enkel door annulaties Coronacrisis
januari
februari
maart
april
mei
juni
september
oktober
november
december

1.1.3

1357
1264
1667
732
980
659
128
175
140
1071
8173

Werkingsjaar 2021: evaluaties

Tot en met 13 maart 2020 werd gebruik gemaakt van een online evaluatiesysteem met een
voor- en nameting voor de leerlingen zodat de effecten van een bezoek gemeten konden
worden en dit, wat betreft de kwantitatieve analyse, op een statistisch significante manier. Dan
werden we getroffen door de eerste lockdown omwille van de coronapandemie. De bezoeken
die dan opnieuw konden doorgaan vanaf het najaar van 2020 moesten – omwille van de
maatregelen - op een andere manier worden georganiseerd. Hiervoor werd een apart
evaluatieformulier voor de leerlingen en leerkrachten opgemaakt via Microsoft Forms. Dit
formulier werd ook in 2021 aangehouden omwille van de volgende redenen;
- de raad van bestuur besliste om het aangepaste aanbod met ateliersparcours aan te houden
als vast aanbod.
- het besturingssysteem waarop onze website met reservatiesysteem alsook het
evaluatiesysteem werkten, werd stopgezet.
Om hacking te voorkomen, werden website en evaluatiesysteem dan ook offline gehaald en
maakten we prioritair werk van een nieuwe website. Voor een nieuw systeem te ontwikkelen
mbt. de effectenmeting werden al overlegmomenten gebouden maar zal er nog meer tijd nodig
zijn om dit op punt te krijgen. We hebben ons immers voorgenomen om dit in eigen beheer te
doen opdat we in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van een dure softwarebouwer.
1.1.3.1 Evaluaties 2021
Omwille van de coronamaatregelen en de praktische gevolgen hiervan voor de klasbezoeken
werd in het najaar van 2020 een alternatief aanbod uitgewerkt van tentoonstelling en
atelierparcours met een mix van verschillende beroepen uit verschillende beroepssectoren.
Deze methodiek werd in 2021 verdergezet.
Er werd een aangepast evaluatieformulier opgemaakt voor de leerlingen en leerkrachten via
Microsoft Forms. De effectmeting kon hier niet in worden opgenomen omdat dit een volledige
aanpassing zou betekenen van het huidige online evaluatiesysteem.
Van de 3382 leerlingen die Het Beroepenhuis bezochten in het jaar 2021, kregen we van 248
leerlingen een evaluatie na het bezoek teruggestuurd. Dit is een responsgraad van 7%.
Van de 298 leerkrachten die Het Beroepenhuis in dit jaar (tot en met 16 december) bezochten,
kregen we van 14 leerkrachten een evaluatie teruggestuurd. Dit is een responsgraad van 5%.
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Deze responsgraad ligt laag wat maakt dat we enkel voorzichtige conclusies kunnen trekken
uit de gegevens.

1.1.3.1.1 Evaluatie van de leerlingen
In het evaluatieformulier beantwoordden de leerlingen enkele vragen over wat ze vonden van
de verschillende onderdelen van het bezoek en wat ze te weten zijn gekomen dankzij het
bezoek.
Onderstaande grafieken geven de antwoorden van de leerlingen weer.

Over het bezoek
70%
60%

60%

59%

59%

50%
40%

54%

50%
47%
37%

37%

37%

34%

30%
20%
10%
0%

10%10%
2% 0%

4%

4%

2% 0%

0%

0%

Ik vond de uitleg bij
Ik vond het
Ik vond de uitleg van
Ik vond de
het begin van het
ateliersparcours
de begeleiders ...
tentoonstelling met
bezoek ...
beneden, waar je van
opdrachten en
alles kon uitproberen,
spelletjes …
doen en maken ....
Zeer goed

Goed

Niet zo goed

Ik vond het
kringgesprek ...

Echt niet goed

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat de meeste leerlingen heel positief zijn over hun bezoek
aan Het Beroepenhuis.
Wat vond je superleuk? (enkele reacties van de leerlingen)
“Ik vond alles mega leuk en ik wil het graag nog eens doen met mijn broer en mijn ouders.”
“Dat we veel dingen konden doen en ons inleefden in het werk van dat soort beroep.”
“Ik vond het leuk dat je bijna alles in teams kon doen.”
“Alles en vooral het groepsgesprek.”

Wat vond je niet zo leuk? (enkele reacties van de leerlingen)
“Dat we soms een beetje lang moesten wachten.”
“We hadden niet alles kunnen doen.”
“Dat je niet écht beroepen kon proberen maar een beetje nagemaakt.”
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“De kring duurde te lang voor je aan de beurt komt.”

Effect van het bezoek
47%

50%
42%

45%
40%
35%

33%

20%

34%
30%

30%
25%

40%

37%

19%

19%

5%

20%

19%
15%

15%
10%

26%

8%

5%

6%

0%
Ik heb dankzij het bezoek
meer beroepen leren
kennen.

Ik weet door het bezoek
beter wat mijn interesses
zijn.

Helemaal waar

WAAR

Ik weet door het bezoek Ik heb in Het Beroepenhuis
beter wat ik goed kan.
bijgeleerd en nagedacht
over mijn talenten.

Een beetje waar

Helemaal niet waar

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de leerlingen door het bezoek vooral meer beroepen leren
kennen, beter weten wat hun interesses zijn en ontdekt hebben wat ze goed kunnen, wat
hun talenten zijn.
Enkele reacties bij de vraag of de leerlingen nog tips hebben voor ons:
“Nog meer beroepen leren kennen.”
“Nee, ik heb geen tips maar ik raad iedereen zeker aan om naar Het Beroepenhuis te gaan
als iemand niet weet wat hij wil doen als job.”
“Minder lange uitleggen.”
“Laat de kinderen kiezen welk beroep ze mogen doen.”
“De kinderen langer tijd geven.”

1.1.3.1.2 Evaluatie van de leerkrachten. Tevredenheid en effectenmeting.
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We geven onderstaand de bevindingen mee van de 14 leerkrachten die het
evaluatieformulier invulden over hun bezoek.

Over het bezoek
80%
70%

71%
64%

64%

64%
57%

60%
50%
40%

43%
36%

36%
29%

30%

29%

20%
10%
0%

7%
0%
Ik vond de inleiding:

0%
Ik vond het
ateliersparcours ...
Heel goed

0%
Ik vond de
interactieve
tentoonstelling ...
Goed

Niet zo goed

0%
Ik vond het
kringgesprek ...

Ik vond de
begeleiders ...

Slecht

Reacties van de leerkrachten:
“Zeer positief! Leerlingen zijn zeer actief bezig! Zeer goede begeleiders ook! Misschien een
kleine tip: eventueel een korte pauze voorzien van 5 minuutjes om hun koekje/fruitje op te
eten;”
Leerkracht 5e leerjaar, VBS ’t Brugje, Assenede
“Ik vond de vernieuwde ateliers echt heel goed. De leerlingen hadden een heel fijne dag.”
Leerkracht 6e leerjaar, Jesode Hatora Beth Jacob, Antwerpen
“De begeleidster was een stagiaire als ik me niet vergis, maar ze heeft heel goed de leerlingen
begeleid en meegenomen in het verhaal. Deze klas 2 uur geboeid houden is niet altijd evident!”
Leerkracht 6e leerjaar, Ten Nude, Brussel
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Waarop heeft het bezoek aan Het Beroepenhuis een invloed?
90%
80%

79%
71%

71%

70%

64%

60%
50%
40%
30%

29%

29%
21%

20%
10%
0%

14%
7%

7%

7%

0%
Meer kennis over de
wereld van arbeid en
beroepen.

Leerlingen kijken nu anders
(positiever) naar praktisch
uitvoerende en technische
beroepen.

Helemaal akkoord

Akkoord

Leerlingen kennen hun
talenten en interesses
beter.

Minder akkoord

Invloed op studie- en/of
beroepskeuze.

Helemaal niet mee akkoord

10 leerkrachten geven aan dat ze volgend jaar graag opnieuw een bezoek brengen aan Het
Beroepenhuis:
“Het is een fijne manier om onze leerlingen hun leefwereld te vergoten.”
Leerkracht 6e leerjaar, Ket & CO, Sint-Jans-Molenbeek
“De verschillende ateliers en de tentoonstelling bevatten zoveel inhoud, dit kunnen wij op
school zelf niet organiseren. Een echte meerwaarde in het studiekeuzeproces.”
Leerkracht 6e leerjaar, Veertjesplein, Lokeren
“Perfecte instap voor gesprekken over talenten/schoolkeuze.”
Leerkracht 6e leerjaar, De vlinders, Antwerpen
1.1.3.1.3 Voorbereiding en naverwerking.
De leerkrachten bereidden hun bezoek aan Het Beroepenhuis voor op verschillende manieren.
7 leerkrachten deden dit met materiaal van Het Beroepenhuis (lesvoorbereiding, talentenkaart,
spel Talent Verkend…). 3 leerkrachten deden dit met eigen materiaal en 3 leerkrachten
gebruikten zowel materiaal van Het Beroepenhuis als eigen materiaal.
De leerkrachten zijn tevreden over de voorbereidende les. Zo herkennen de leerlingen
makkelijker de talenten en kunnen ze meteen zelfstandig aan de slag tijdens hun bezoek.
De leerkrachten voorzagen ook in een naverwerking van het bezoek. Dit gebeurde aan de
hand van verschillende materialen en activiteiten: klasgesprek over het bezoek en de talenten
van de leerlingen, naverwerkingsles van Het Beroepenhuis, ander materiaal van Het
Beroepenhuis en eigen materiaal.
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1.1.3.1.4 Algemene conclusie
248 leerlingen en 14 leerkrachten beoordeelden het bezoek aan Het Beroepenhuis. Dit was
omwille van de geldende coronamaatregelen met een aangepast atelierparcours.
De meeste leerlingen vonden de verschillende onderdelen van het bezoek goed tot zeer goed:
de inleiding van het bezoek, het atelierparcours, de zoektocht in de interactieve tentoonstelling,
het kringgesprek en de uitleg van de begeleiders.
Door het bezoek leerden ze vooral meer beroepen kennen, weten ze beter wat hun interesses
zijn en hebben ze nagedacht over hun talenten.
De leerkrachten zijn eveneens tevreden over het bezoek. Zowel de inleiding, het
atelierparcours, de zoektocht in de tentoonstelling, het kringgesprek als de begeleiding worden
als ‘heel goed’ beoordeeld.

1.2
1.2.1

Bereik van ouders
Op de gezinsdagen

1.2.1.1 Het bereik
In november 2019 werden de ‘open zondagen’ omgedoopt tot ‘gezinsdagen’. Voor ouders en
hun kinderen willen we daarmee nog steeds enkele zaken realiseren die even eenvoudig als
essentieel blijven:
- een positieve kennismaking met diverse beroepen in de brede technische sfeer
- een sterker inzicht in de eigen talenten en interesses
- het overbrengen van een duidelijke boodschap; dat die talenten en interesses het
uitgangspunt zijn voor een sterke studiekeuze
- een toffe en toegankelijke activiteit voor het hele gezin
In totaal hebben in 2021 785 mensen van dit aanbod gebruik gemaakt. Dat waren 428
jongeren en 357 ouders.
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Dit jaar kozen we ervoor zoveel mogelijk gezinsmomenten te organiseren doorheen het hele
jaar. In totaal konden we zo 25 gezinsmomenten voorzien.

De data van de gezinsdagen lagen gespreid over de periode waarin de studiekeuze het sterkst
leeft binnen gezinnen: van januari tot eind mei. We organiseerden voor het eerst
gezinsnamiddagen op woensdagnamiddag. Deze werden aangevuld met gezinsdagen tijdens
de krokus-, paas en de verlengde kerstvakantie.
Ouderdag van …

Totaal

# jonger

# 10-12
jarigen (BO)

# 12-14
jarigen (SO)

# oudere
# volwassenen Totaal
broer / zus …
0
0
6
0
0
9
1
0
9

27 januari 2021
3 februari 2021
10 februari 2021
17 februari 2021
19 februari 2019
24 februari 2021
3 maart 2021
10 maart 2021
17 maart 2021
24 maart 2021
31 maart 2021
14 april 2021
15 april 2021
16 april 2021
21 april 2021
5 mei 2021
12 mei 2021
3 november 2021

1
3
1

6
7
6

7
10
0
1
0
0
0
0
4
7
7
0
0
4
10

18
23
6
8
4
10
2
6
23
18
20
1
4
8
25

10
5
1
2
1
1
1
3
5
10
5
0
0
2
4

3
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
0
6

31
30
9
10
5
12
2
8
29
29
25
1
3
13
34

69
68
16
21
10
23
5
17
63
65
59
2
7
27
79

13
19
17

5 november 2021

7

23

9

2

34

75

10 november 2021

1

4

1

0

3

9

17 november 2021

1

2

1

0

3

7

1 december 2021

1

3

0

0

6

10

8 december 2021

0

3

1

0

6

10

15 december 2021

1

6

0

0

8

15

22 december 2021

12

30

5

0

32

79

78

266
428

68

16

357

785

45
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De gezinsdagen blijken opnieuw aantrekkelijk voor gezinnen uit heel Vlaanderen. Dit jaar
ontvingen we geen gezinnen uit Limburg en Nederland.

Ouders hebben over het algemeen veel waardering voor het informatieve aspect van onze
tentoonstelling; de diversiteit van de beroepen en sectoren die ze hier vinden, net zoals de
informatie over studierichtingen in het secundair. Maar aansluitend op ons versterkte
talentenverhaal tijdens de schooluren, is ook talentverkenning voor particuliere gezinnen
een rode draad doorheen hun bezoek. In de praktijk krijgen bezoekende ouders een heel
concrete leidraad én een vriendelijke uitdaging om de talenten van hun kinderen effectief in
kaart te brengen naar aanleiding van hun activiteiten in onze tentoonstelling en korte
gesprekjes. Een overgrote meerderheid ging daar graag op in. De meeste bezoekers
keerden terug naar huis met een duidelijk versterkt inzicht in de talenten en interesses (van
de kinderen), en dat werd sterk gewaardeerd door een heel brede groep mensen.
Regelmatig meldden bezoekers ook spontaan dat het invullen en bespreken van de nieuwe
talentenkaart een positieve boost gaf aan de dialoog binnen het gezin over de toekomst.
De gezinsdagen worden sinds de start gesmaakt als een leuke, leerrijke gezinsactiviteit. We
konden daarbij altijd al veel betekenen voor ouders en jongeren waarvan de interesses en
toekomstdromen enigszins aansloten bij onze selectie van beroepen en sectoren. Maar ook
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de groep die minder concrete links vond met hun persoonlijke interessesfeer, kwam hier aan
z’n trekken, dankzij de talentverkenning en/of de extra activiteiten die we konden aanbieden.
In 2020 konden bezoekers tijdens de vakantie ook deelnemen aan een reeks van miniworkshops. Tijdens deze workshops kregen bezoekers de kans om bijkomende beroepen
en talenten te testen. Deze talenten worden mee aangeduid in het boekje met de
talentenspeurtocht. Om praktische en hygiënemaatregelen omwille van de
coronamaatregelen die we moesten treffen, werden dit jaar geen atelierparcours
georganiseerd tijdens de We kijken er naar uit dit volgend jaar opnieuw te kunnen
organiseren.
Na afloop werden mensen uitgenodigd om nog even na te praten aan het onthaal. Enkele
reacties:
“Echt super interessant, helaas kwamen we net tijd te kort omdat we alles zo uitgebreid
wilden doen.” Ouder, 17/02/2021
“Het was boeiend om ook eens de meer technische en praktische beroepen uitgelicht te
zien” (ouder). En ik heb inderdaad wel enkele talenten ontdekt bij mezelf” (jongere) We gaan
hier thuis nog verder mee aan de slag. (ouder), 21/04/2021
“Het was echt superleuk, die symbooltjes ken ik precies al van op school en misschien
komen we met de klas ‘klaverdries’ nog eens terug, ik hoop het!” Kind, 05/11/21
“Ik wilde graag nog even meegeven dat het bezoek hier, met het filmpje ook echt zó autivriendelijk is! Ik was hier zelf nog niet geweest dus kon ik ook niet goed zeggen wat en hoe
we het zouden doen, maar het filmpje bracht zoveel structuur echt top!” Mama, 05/11/21
1.2.1.2 Gids voor Gezinsdagen
Elk bezoekend kind krijgt bij een gezinsbezoek de gloednieuwe brochure
‘Talentenspeurtocht’, een boekje dat de vroegere bundel ‘De Studiekeuze Stap voor Stap’
vervangt.
We hebben deze gids voor gezinnen herwerkt tot een volwaardig boekje van 40 pagina’s op
A5-formaat (selfcovering geprint en met nietjes in de rug). De gezinnen krijgen nu een echte
gids in handen die uit twee delen bestaat:
 tijdens het bezoek,
 thuis.
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Figuur 1: vernieuwde bezoekersgids 'Talentenspeurtocht'

Tijdens het bezoek worden de kinderen uitgedaagd om antwoorden te zoeken op vragen bij
elk beroep in de tentoonstelling en hun eigen talenten in kaart te brengen.
In het gedeelte voor thuis verwerkten wij relevante informatie voor ouders én tieners in
verband met talentverkenning, studie- en schoolkeuze.
De belangrijkste items:
 Waarom talenten verkennen?, inclusief onze Talentenkaart.
 Essentiële tools voor school- en studiekeuze:
 het spel De Grote Sprong,
 links op www.vanbasisnaarsecundair.be (van het Transbaso-project), onder meer
een praktische tijdlijn voor het studiekeuzeproces,
 links naar websites met beroepenfilmpjes,
 links op www.onderwijskiezer.be, zoals bijvoorbeeld de I-Like belangstellingstest.
 Hulp bij studiekeuze met verwijzing naar informatie over CLB.
 Alle informatie op onze eigen website over talenten, beroepen en studiekeuze.
Onze vernieuwde gids:
 Geeft ouders en kinderen heel veel handvatten om een realistisch beeld te krijgen
van beroepen en studierichtingen.
 Maakt talentverkenning voor tieners heel toegankelijk.
 Vormt, samen met de uitleg die ze van onze medewerkers krijgen, een belangrijke
meerwaarde voor ouders.
 Zet ouders en kinderen aan om thuis verder aan de slag te gaan rond de thema’s
talentenverkenning, studie- en beroepskeuze.
Wij merkten een groot enthousiasme bij zowel ouders als kinderen en een zekere
waardering voor de duidelijke bundeling van informatie.
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Hieraan gekoppeld werd een inleidend filmpje gemaakt. Bij aankomst in de tentoonstelling
vertellen twee jongeren op een laagdrempelige manier hoe bezoekers aan de slag gaan met
de talentenspeurtocht.
1.2.1.3 Mediakanalen
De bezoekende gezinnen horen over onze Gezinsdagen via volgende kanalen:

Gedrukte flyer
Gezien de onzekerheid over al dan niet plaatsvinden van
Gezinsdagen in coronatijden beperkten wij in 2021 het drukken van
flyers. We zetten daarentegen meer in op sociale media en onze
nieuwsbrief (naar scholen, ouders en communicatiepartners) om
onze Gezinsdagen bekend te maken.
De flyer in de vorm van een bladwijzer werd op 2000 exemplaren
gedrukt en verspreid:
- 1100 exemplaren gingen naar leerlingen op het evenement
Agrotopia in Roeselare waar Het Beroepenhuis aan meewerkte.
- 766 exemplaren werden door Gent Stad in Werking verdeeld via de
postdienst van Stad Gent naar diverse interessante locaties in Gent
zoals

bibliotheken,

wijkcentra,

musea,

ocmw,

jeugddienst,

bezoekerscentra …
- 50 bladwijzers gingen naar het VCLB in Gent.
- 50 bladwijzers werden uitgedeeld door de vzw Uilenspel
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- de overige 86 bladwijzers werden aangeboden via de nieuwe UitWinkel, een locatie van
UiTPAS Gent waar veel potentiële bezoekers komen.

Digitaal promotiepakket
We ontwikkelden digitaal promotiemateriaal (flyer, A4-affiche, Facebookpost) dat
geïnteresseerden (bijvoorbeeld leerkrachten) konden downloaden op onze website om het
dan zelf verder te verspreiden in een eigen nieuwsbrief of op het schoolnetwerk en
eigen sociale media. Van verschillende leerkrachten kregen we effectief de melding dat zij
het bijvoorbeeld via Smartschool zouden doorgeven aan ouders en leerlingen.

Nieuwsbrief met inschrijflink
Er werden verschillende nieuwsbrieven verstuurd met een call to action om naar de
webpagina (op onze vernieuwde website!) over de Gezinsdagen te surfen en daar de
kalender te raadplegen en in te schrijven.
Er werden 13 nieuwsbrieven verstuurd (via Flexmail) naar een publiek van gezinnen (243
particulieren), leerkrachten lager en secundair onderwijs (6989 adressen) en CLB’s,
brugfiguren en andere onderwijsprofessionals (842 adressen). Deze nieuwsbrieven
haalden een openingsrate van 25% tot 54,27%.
Deze uitstekende resultaten (gemiddelde openingsratio in de markt ligt tussen 7 en 20%)
tonen aan dat een bezoek aan Het Beroepenhuis wel ‘leeft’ bij gezinnen en
leerkrachten.
Via het automatisatiesysteem van Flexmail werden van deze nieuwsbrieven ook telkens
herhalingen geprogrammeerd naar respondenten die op een bepaald moment de
nieuwsbrief nog niet hadden geopend. Dit leverde telkens extra openingspercentages op.
Onderwerpen:


Nieuwe Gezinsdagen vanaf woensdag 27 januari.



Nieuwe Gezinsdagen en tips voor ouders.



Info over studiekeuze + Gezinsdagen!



Nieuwe Gezinsdagen - Nieuwe infopagina



Welkom: morgen, volgende week en in de Paasvakantie.
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Komen jouw leerlingen en ouders naar Het Beroepenhuis?



Nieuwe Gezinsdagen in Het Beroepenhuis!



Nieuw klasspel - Nieuwe Gezinsdagen - Nieuwe infopagina



Talenten verkennen op woensdagmiddag.



Laatste Gezinsdag van dit schooljaar in Het Beroepenhuis



Nog een tip voor de herfstvakantie!



Gezinsdagen gaan door: 1, 8 en 15 december
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Sociale media
Op sociale media publiceren we op onze eigen kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram, Google Mijn Bedrijf), maar delen we onze posts en evenementen ook op andere
pagina’s en in interessante groepen:
BO (groep voor leerkrachten), Leuke uitstapjes met kinderen, Sluizeken bruist (buurt vlakbij
Het Beroepenhuis), Juffen en meesters van de lagere school, Uitstapjes met kinderen.,
Evenementen in Gent, Onderwijscentrum Gent, Jeugddienst Gent, Gezinsbond Afdeling Gent,
Gezinsbond nationaal, Opvoedingswinkel Stad Gent, Ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde
kinderen Vlaanderen, VZW Kinderen in Nood, Wat te doen met kinderen, VCOV
ouders@school, Freinet ouders, Ouders voor inclusie, GO ouders, Leerkrachten lager
onderwijs, Katholiek onderwijs Vlaanderen, Leerkrachten 3de graad lager onderwijs, Uitstapjes
naar musea of tentoonstellingen, Voor leerkrachten secundair onderwijs).
Er werd bovendien campagne gevoerd op Hopplrbuurtnetwerk, YouTube, online
kalenders (uitinvlaanderen.be, wattedoen.be, dagjeweg.nl, waarnaartoe.be, uitmetvlieg.be
www.mijnevent.be en www.ontspanninginvlaanderen.be). Er is een intensieve en goede
samenwerking met UiTPAS Gent waardoor onze Gezinsdagen geregeld extra in de kijker
worden gezet op UiTinGent.
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Persberichten
Over de gezinsdagen werden enkele persberichten verstuurd naar algemene pers en
specifieke communicatiepartners (333 contacten). Er was echter weinig aandacht voor de
Gezinsdagen in de pers. Betere perscontacten zijn een werkpunt voor 2022.
Wel werd onze informatie gepubliceerd in:


digitale nieuwsbrief Provincie Oost-Vlaanderen,



online media van Jeugddienst Gent,



nieuwsbrief van partnerorganisatie Febelhair,



nieuwsbrief Gent Stad in Werking,



nieuwsbrief VCOV Ouderwerking,



webpagina en sociale media UiTPAS Gent

Gezinsdagen in de toekomst
De ouderwerking (waaronder vooral Gezinsdagen) kosten een grotere inspanning in
verhouding tot het aantal bereikte mensen dan de meeste van onze andere projecten. We
merkten echter in coronatijden een veel grotere interesse en vraag naar particuliere bezoeken.
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Ouders waren duidelijk op zoek naar steun bij de studie-/beroepskeuze van hun kinderen in
een periode waarin er geen schoolbezoeken mogelijk waren en ook andere informatiekanalen
niet konden worden bezocht.
We trachten ouders zo breed mogelijk te bereiken en niet alleen te benadrukken dat een
Gezinsdag nuttig is in het kader van studie-/schoolkeuze maar ook een leuke gezinsuitstap
is.
We blijven ons dan ook inspannen om ouders te bereiken:
* Database op punt zetten zodat we de juiste mensen bereiken in het onderwijs:
leerkrachten, graadcoördinatoren, directies en CLB-medewerkers, brugfiguren die de
boodschap kunnen doorgeven aan ouders.
* Publicatie in populaire evenementenkalenders en Facebookgroepen.
* Streven naar publicatie in diverse gedrukte media.
* UiTPAS-partner om lokaal publiek en vooral ook kansengroepen aan te trekken en
het aanbod lokaal te promoten.
* Gratis terugkomregeling voor kinderen die reeds op klasbezoek kwamen: het kind en
1 ouder mogen gratis binnen. Wij communiceren dit aanbod duidelijk tijdens
klasbezoeken naar leerlingen én leerkrachten.
* Partnerschappen met Kompanjon vzw en de Gentse brugfiguren mikken we in de
toekomst ook op samenwerking met gelijkaardige organisaties in andere Vlaamse
centrumsteden.
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1.2.2

Ouderwerking buiten de gezinsdagen

1.2.2.1 Ouders mee met de schoolbezoeken
Extra muros-activiteiten zijn altijd een uitdaging voor leerkrachten, zeker bij grotere
verplaatsingen. Sinds het najaar van 2017 wijzen we al onze bezoekende scholen erop dat
gemotiveerde ouders uitstekend kunnen dienen als extra begeleiders. Dat die mensen in
feite samen met hun kinderen naar Het Beroepenhuis komen, is voor de leerkracht mooi
meegenomen, en voor ons een concrete meerwaarde. Zo bezochten ons in 2021 32 ouders
onze tentoonstelling met hun kinderen. Daarvan werden er 19 ouders toegeleid via brugfiguren
uit Gent.
1.2.2.2 Bereik van ouders uit kansengroepen
Het Beroepenhuis bereikt al jarenlang een heel divers publiek bereiken met de werking voor
scholen; we ontvangen op die manier kinderen uit alle kansengroepen, met een sterke
methodiek op maat. Helaas bleek het bereik van de ouderwerking tot vorig jaar minder
gevarieerd, ondanks de inspanningen die we in het verleden al deden.
Dat heeft volgens de conclusies van het Transbaso-onderzoek, gepubliceerd in december
2017, alles) te maken met meerdere drempels:
- Omwille van complexe oorzaken worstelen veel ouders van kansengroepen met een
communicatieprobleem. Ze hebben vaak een sterke nood aan extra ondersteuning
bij het studiekeuzeproces; bijvoorbeeld omwille van de taal en omdat ze onze
onderwijsstructuur niet goed kennen. Desondanks slagen ze er niet in om die
hulpvraag duidelijk over te brengen naar leerkrachten of CLB-medewerkers. Om dit
op te lossen moeten hulpverleners extra aandacht en ruimte geven.
- Vaak hebben deze mensen weinig aan de zeer algemene informatie over het
complexe secundair onderwijs, die andere gezinnen makkelijker zelfstandig
verwerken. Ze hebben veelal nood aan persoonlijk advies op maat van hun gezin.
Sinds 2017 wil Het Beroepenhuis daarin een actieve(re) rol spelen.
1.2.2.2.1 Ouders van kansengroepen tijdens de schooluren, dankzij de brugfiguren
De brugfiguren (en hun coaches van het Gentse Onderwijscentrum) zijn een uniek Gents
project. Stadsscholen met veel kansarme leerlingen hebben het omwille van wederzijdse
drempels vaak moeilijk om de ouders constructief te betrekken bij de schoolloopbaan van hun
kinderen, wat het nog lastiger maakt om de bekende negatieve dynamieken voor die
doelgroepen te doorbreken. Brugfiguren staan deze schoolteams inhoudelijk en praktisch bij
om de contacten met de ouders te versterken. In dat verhaal is ook de studiekeuze een
belangrijk element.
Deze brugfiguren zijn met andere woorden uitstekend geplaatst om zo’n ouders toe te leiden
naar onze werking. In het OC, zijnde bij de coaches die de brugfiguren aansturen, vonden we
meteen een groot enthousiasme voor een duurzame en diepgaande samenwerking; om
dit goed te doen wilden we dit grondig en doordacht aanpakken. In 2017 werd een nieuwe
methodiek op maat uitgewerkt met een heel concrete en op vlak van taal toegankelijke
activiteit en dit tijdens de schooluren.
Met hulp van het OC ontwikkelden we een nieuwe set opdrachtkaartjes die alle voordelen
verenigt van de andere methodieken voor doelgroepen:
- Kleuren en foto’s voor een makkelijke oriëntatie in de tentoonstellingsruimte.
- Symbolen, structuur en aangepaste taal om ook de instructies voor de meer
uitdagende opdrachten toegankelijker te maken.
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-

Visuele informatie over het talent dat elke specifieke interactie aanspreekt.
Realistische afbeeldingen van de beroepen om voor ouders de link te kunnen
leggen tussen de tentoonstelling en dezelfde beroepen op de arbeidsmarkt.
Vertalingen van deze informatie in het Turks, Frans, Engels, Bulgaars.

Een volgende cruciale inspanning was natuurlijk het engageren van de brugfiguren zelf; zij zijn
de mensen die naar we hopen op de langere termijn het grootste werk zullen doen, namelijk
het persoonlijke uitnodigen van de ouders. Dat houdt een serieuze inspanning in: mensen
aanspreken aan de schoolpoort of zelfs thuis, bellen of mailen, … en natuurlijk ook het
ondersteunen van de ouders tijdens het bezoek zelf.
Voor het eerst werkten we in 2020 ook een bezoek uit voor ouders en brugfiguur buiten Gent,
namelijk uit Vilvoorde. In de toekomst willen we graag nog meer brugfiguren buiten Gent
aanspreken voor een bezoek op maat.
Een bezoek met ouders en brugfiguur ziet er als volgt uit:
- Bij aankomst krijgen de leerlingen en de leerkracht de vertrouwde inleiding op het
gelijkvloers. De ouders krijgen tegelijk een aparte inleiding van de brugfiguur, een
coach en de beroepenhuisbegeleider in de tentoonstelling; op deze manier kregen ze
meteen een goed beeld van de inhoud en het concrete verloop van het bezoek.
- De kinderen en aanwezige ouders gaan vervolgens samen aan de slag in de
tentoonstelling. De leerlingen werkten zoals altijd in duo's, daarbij eventueel geholpen
door hun ouders. Ze gebruikten de aangepaste set opdrachtkaartjes, waarvan de
ouders telkens een eigen kopie kregen, ter herinnering én om zelf te registreren waar
de interesses en talenten van hun kinderen blijken te liggen.
- Halverwege het bezoek houdt onze Beroepenhuisbegeleider met de kinderen het
kringgesprek. Ouders luisteren mee.
- De leerlingen en leerkracht kunnen daarna aan de slag in de beroepenateliers. De
ouders, brugfiguur en coaches gaan napraten bij een koffie. Dit blijkt voor hen telkens
een uitstekend contactmoment; constructieve ouderbetrokkenheid dankzij de
toegankelijke én inspirerende belevenissen in de tentoonstelling, met alle ruimte voor
de persoonlijke vragen en advies op maat door de brugfiguur.
Sinds de coronamaartregelen van kracht zijn, worden ouders zoveel mogelijk geweerd uit
scholen. Zo kwamen er dit jaar slechts vier scholen op bezoek met ouders én brugfiguur. Op
andere momenten kwamen brugfiguren soms mee zonder ouders. Op die manier werden de
contacten toch onderhouden. Enkele scholen met brugfiguren namen deel aan ons alternatief
waarbij wijzelf naar de scholen toetrokken. Dit aanbod of deze manier van werken werd ook
bij deze groep goed onthaald.
1.2.2.2.2 Kompanjon vzw
Kompanjon vzw is een Gentse organisatie die zich inzet voor gelijke onderwijskansen voor
kansarme kinderen. Dat doen ze in eerste lijn en heel concreet, door kinderen te ondersteunen
bij het huiswerk, de ontwikkeling van hun studievaardigheden, door hun taalkennis te
versterken, … Ouders worden actief betrokken bij het schoolgebeuren, en studenten worden
voorbereid op hun cruciale rol als leerkracht van kansarme kinderen.
Praktisch werkt deze kleine vzw met een beperkt aantal vaste medewerkers en een grotere
poule van gemotiveerde studenten uit pedagogische opleidingen, die als vrijwilliger elk een
gezin onder hun vleugels nemen. Voor haar cliënten van 11 tot 14 jaar jong realiseert
Kompanjon onder andere een specifiek traject rond studiekeuze, en daarvoor zocht het
steun bij ons. Bijgevolg organiseren we voor die gezinnen sinds het najaar van 2016
bezoekmomenten op woensdagnamiddag. Deze gezinnen ook steeds welkom op onze
gezinsdagen.
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Na een samenwerking van 3 jaar, vonden we ook hier dat het tijd werd voor een verfijnde
aanpak. Sinds dit najaar werken deze bezoekers niet alleen met onze vernieuwde
talentenspeurtocht, maar werden de begeleiders ook tips aangereikt voor
studiekeuzebegeleiding buiten de school. Sinds dit jaar voorzien wij ook vertaallijsten van de
aanwezige beroepen en talenten in Het Beroepenhuis.
Deze samenwerking verlaagt de drempel naar onze ouderwerking op niet minder dan 3
manieren: de toeleiding, extra kwalitatieve ondersteuning in de tentoonstelling en de
toegangsprijs:
- Als vast onderdeel van het Kompanjontraject is het de bedoeling om elk kind met
daarbij minstens één ouder een geleid bezoek te geven aan onze tentoonstelling – in
de praktijk is dit niet voor alle ouders haalbaar, maar dat ontmoedigt ons geenszins.
- De begeleidende studenten zijn doorgaans bijzonder geëngageerd, maar niet altijd
even vertrouwd met het onderwijslandschap of de typische valkuilen en vooroordelen
bij de studiekeuze, waar kansarme jongeren volgens onderzoek nog vaker mee
geconfronteerd worden dan andere groepen. Wij hebben daarom onze knowhow en
typische tips daaromtrent gedeeld; de concrete stimulansen voor het persoonlijke
studiekeuzeproces, zoals we die tijdens de schoolbezoeken met de kinderen delen in
het kringgesprek, gaven we door aan de vaste medewerkers van Kompanjon vzw. Zij
gaan die op hun beurt opnemen in de algemene opleiding van hun vrijwilligers.
- Het effectieve bezoek aan de tentoonstelling verloopt zoals op de gezinsdagen. zij
het met enkele waardevolle extra’s. Onze introductie in de tentoonstelling hebben we
uitgebreid met een inleiding over de beroepen en sectoren die hier aan bod komen,
met realistische afbeeldingen die ouders noodzakelijke extra context geven. Daarna
heeft elk gezin dus een eigen begeleider van Kompanjon, die enerzijds zijn of haar
pedagogische ervaring inzet én anderzijds de mogelijke taaldrempel in de
tentoonstelling helpt overwinnen. Tot slot krijgt elk gezin een meer uitgebreide en
visuele voorstelling van de online tools voor ouders of begeleiders uit de gids.
- Vanaf september 2017 werd Het Beroepenhuis een UITpaspartner, waardoor
kaarthouders met recht op het kansentarief een korting van 80% krijgen – wat
bijvoorbeeld ook geldt voor de gezinsdagen en de Creaclub Technica. Kompanjon vzw
heeft een groepspas, waarmee ze ook hun cliënten kunnen helpen die nog geen
kaarthouder zouden zijn – sindsdien betalen de gezinnen nog steeds niets, en
Kompanjon vzw slechts een klein deel.
Met deze partner delen we het sterke voornemen om ook in de toekomst op deze manier te
blijven samenwerken.
Omwille van de coronamaatregelen dienden alle Kompanjon-namiddagen te worden
geannuleerd. Begeleiders werden gestimuleerd om samen met het gezin op bezoek te komen
tijdens onze gezinsdagen. Zij zijn een belangrijke schakel in de ondersteuning. We merken dat
dit noodzakelijk is om drempelverlagend te kunnen werken. We voorzien een infobundel voor
de begeleiders en vertaallijsten voor gezinnen. Zo konden we dit jaar toch 10 gezinnen
ontvangen via Kompanjon vzw.
1.2.2.2.3 Uilenspel vzw
Uilenspel vzw is een organisatie die zich inzet voor een solidaire en inclusieve samenleving
met gelijke kansen voor iedereen. Sinds september 2021 helpt het ook jongeren bij de
overstap van basis naar secundair onderwijs.
Net als ons vertrekken zij vanuit talenten en interesses en zochten daarom ook steun bij ons.
Sinds dit najaar voorzien wij daarom ook voor deze gezinnen met begeleider
bezoekmomenten tijdens onze gezinsdagen.
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Uilenspel vzw beschikt over een aantal uitpassen waarmee gezinnen met begeleider op
bezoek kunnen komen. Hierdoor moeten de gezinnen niets betalen en Uilenspel vzw slechts
een klein deel.
Vrijwilligers van betrokken gezinnen krijgen tijdens een intervisiemoment informatie mee over
onze werking, samen met een infobundel ‘studiekeuzetips buiten de school’. Het geplande
intervisiemoment met rondleiding kon wegens de coronamaatregelen niet doorgaan.
Desondanks mochten we toch al een eerste gezin via deze organisatie verwelkomen. We
willen dan ook graag in de toekomst nauw met deze organisatie blijven samenwerken. En zo
nog meer gezinnen ontvangen uit maatschappelijk kwetsbare omstandigheden.
1.2.2.3 Ouderavonden ism. VCLB en Topunt vzw
In het verleden maakte het Vrij CLB Gent telkens gebruik van ons gebouw voor enkele
infomomenten zowel in de namiddag als ’s avonds en dit voor ouders van Gentse leerlingen
van het 6e jaar basisonderwijs.
In 2019 was voor het eerst ook een ouderavond met Topunt vzw. Een netoverstijgende
infosessie over de overgang van basis naar secundair waarbij ouders van ICLB en GO
uitgenodigd werden.
Omwille van de coronacrisis, konden geen van deze infomomenten doorgaan. Volgend jaar
stellen wij graag opnieuw onze locatie ter beschikking.
1.2.2.4 Bereik van ouderwerking buiten de gezinsdagen
Ouderwerking excl. Gezinsdagen

Q

activiteit

leerlingen

ouders

Q3 Ouders mee met school
Q4 Ouders mee met school
bereikte ouders

1.2.3

begeleiders
1
31
32

6
6

32

Annulering gezinsdagen en ouderwerking

In het najaar van 2020 werd een coronaprotocol gemaakt voor de gezinsdagen op basis van
reservaties met bezoeken voor beperkte aantallen binnen de gezinsbubbel. We dienden geen
gezinsdagen meer te annuleren, maar er waren wel een aantal annulaties door de ouders zelf
omwille van quarantaine of besmettingen tijdens de derde golf.
Verplichte annulaties door
Coronacrisis

3 en 5 november 2021
1, 8, 15 en 22 december 2021

Gezinsleden die
gereserveerd hadden
38
34
72

gezinsdag
gezinsdag
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1.3
1.3.1

Beroepenhuis@school
Aanleiding

Het Beroepenhuis speelt al sinds 2016 met de idee om een aanbod uit te werken dat zou
kunnen gebracht worden naar scholen. Enerzijds zou dat een oplossing kunnen bieden voor
de capaciteitsproblemen waar Het Beroepenhuis in huis mee geconfronteerd wordt.
Anderzijds zou dat een oplossing kunnen bieden voor vooral grote secundaire scholen die
nu niet bereikt worden omdat het praktisch veel te omslachtig is voor die scholen om met
verschillende groepen van maximum 60 leerlingen op meerdere dagen op bezoek te komen.
Sinds 2016 verkennen we bestaande projecten (zoals TaPas meets You van Ruimtevaarder
en De Heldentoer van Habbekrats) én doen we onderzoek naar de noden en interesse voor
een dergelijk aanbod bij scholen. Het onderzoek kreeg in 2020 ook een uitgewerkt
praktijkvoorbeeld rond het thema circulaire economie dankzij een stagiair uit de opleiding
Onderwijspedagogiek aan de Ugent. Dat onderzoek komt verder aan bod in 1.3.2.
Ondertussen werd de nood om een aanbod te hebben naar scholen plots heel prangend naar
aanleiding van de coronacrisis. Scholen konden geen extra-muros-activiteiten meer
plannen, maar konden wel (afhankelijk van het oordeel van de school) essentiële derden
toelaten voor gastlessen. Daardoor werd er in een sneltempo een aanbod uitgewerkt als
tijdelijke vervanging van een bezoek aan Het Beroepenhuis. Deze beroepenhuis@school
methodiek wordt verder uitgelegd onder 1.3.3.
Daarnaast werd er naar aanleiding van de nood naar vernieuwing binnen de beroepenateliers
ook nagedacht over een Talentenatelier van de toekomst (zie 1.1.1.4.2 voor de uitgebreide
informatie hierover). Bij de ontwikkeling hiervan wordt er meteen uitgegaan van een mobiel
concept dat dus ook naar scholen kan gebracht worden. Dit concept zal echter veel tijd en
middelen vragen en is dus niet meteen inzetbaar, wel een concreet plan voor op iets langere
termijn.
1.3.2 Onderzoek Beroepenhuis@school – Circulaire economie
Na de vooronderzoeken van stagiairs Pedagogische Wetenschappen, over de nood aan een
Beroepenhuis op de secundaire scholen zelf (Plompen, 2018) en de uitwerking van een eerste
versie Beroepenhuis@School, voor de B-stroom (Tuypens, 2019), werkte studente Lara
Barhoumi een definitieve versie uit binnen het thema Circulaire economie, voor de A-stroom
(Barhoumi, 2020).
Uit het vooronderzoek bleek alvast dat zowel leerkrachten als leerlingen van de eerste graad
secundair onderwijs nood hebben aan een ‘Beroepenhuis@school’. Er blijkt een
(gedeeltelijk) verschillende versie nodig te zijn voor de A- en de B-stroom.
Het concept voor de eerste graad A-stroom bestaat uit 5 workshops die verwerkt werden
in de 5 fases van de Circulaire economie, met aandacht voor beroepen van de toekomst.
In deze workshops worden alle talenten van de talentenkaart van Het Beroepenhuis getest.
Vanwege de toen geldende coronamaatregelen, werd dit concept op donderdag 14 januari
2021 getest met 40 leerlingen van het 6de leerjaar basisonderwijs (klas 6A en 6B).
De bevindingen waren algemeen positief, over elke opdracht (en de variatie hiertussen) kwam
goede feedback. Enkel opdracht 1. Ontginning en 3. Verpakking en transport moesten nog
verbeterd worden volgens de leerlingen. Zowel de leerkrachten als leerlingen wilden daarnaast
ook graag meer tijd voor alle opdrachten en de reflectie hierrond. Verder waren ze positief over

61

62

de talentenkaart, de variatie aan activiteiten, de begeleiding en de methodiek.

1.3.3

Beroepenhuis@school met ateliersparcours

Als antwoord op de momenten waarop we de deuren moesten sluiten omdat extra-murosactiviteiten werden opgeschort, bedachten we Beroepenhuis@School. Scholen die een
bestaande reservatie dienden te annuleren wegens de coronamaatregelen werden
gecontacteerd voor dit alternatieve aanbod. Dit alternatief werd aangeboden tot de
maatregelen versoepelden en scholen terug in huis op bezoek mochten komen. De vraag en
interesse in dit aanbod was groot, zo moesten we zelfs een wachtlijst aanmaken.
Tussen 6 januari en 22 april mochten we langsgaan op 21 verschillende scholen, goed
voor een bereik van 718 leerlingen en 51 leerkrachten (39 klasgroepen). Een aantal
scholen moesten helaas ook hiervoor annuleren wegens de verstrengde coronamaatregelen
kort voor de paasvakantie. Het gaat hier om 4 schoolgroepen met in totaal 75 leerlingen die
we niet konden bereiken.
Tijdens dit concept gingen we focussen op hetgeen we in Het Beroepenhuis al deden:
talenten testen aan de hand van verschillende opdrachten uit diverse beroepen die we
daarbij voorstellen in het atelierparcours. We kozen 6 verschillende beroepen met enkele
daarbij horende talenten:
-

Onderhoudstechnicus (technisch inzicht/handig)
Verpleegkundige (nauwkeurig/zorgzaam)
Drukker/drukwerkafwerker (kritisch/zelfstandig)
Loods (communicatief/veilig)
Operator (actief/digitaal inzicht)
Zaakvoerder (ondernemend/leiderschap)

Alles werd voorafgegaan door een grondige inleiding, waarin de focus werd gelegd op het
belang van talenten ontdekken en onze talentenkaart. Na het uitvoeren van de
activiteiten werd er met alle leerlingen een reflectiemoment gehouden. Nadat ze overliepen
welke talenten ze getest hadden, kreeg elke leerling individueel een talentenkaart waarop
ze konden aanduiden welke talenten ze al dan niet al kenden van zichzelf. Nadien werd aan
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peer-assessment gedaan: de leerlingen gaven hun eigen talentenkaart door aan een
klasgenoot, die opnieuw kon aanduiden welke talenten (al) aanwezig waren.
Aan de deelnemende scholen werd gevraagd om dit concept te evalueren. Van de 21
scholen die deelnamen, kregen we 15 evaluatieformulieren terug (72% respons). 366
leerlingen werden bevraagd (51%) aan de hand van een klasgesprek. De grote meerderheid
van de bevraagde leerlingen vonden het concept leerrijk en leuk (95%). 73% antwoordde
zijn/haar talenten beter te kennen dankzij Beroepenhuis@School, 27% had nog steeds
geen duidelijk beeld van zijn/haar talenten. 55% van de leerlingen wist achteraf beter welke
beroepen beter bij hen passen. De overige 45% gaven aan geen mening te hebben of het
nog niet te weten.
Alle activiteiten werden
gesmaakt door de
meerderheid van de
leerlingen. Ook de
begeleiding kreeg
lovende woorden: de
goede ondersteuning en
de uitleg op maat van
kinderen werden positief
onthaald.
Het vertrekken vanuit de
talenten beviel de
leerkrachten. 15
leerkrachten vulden het
evaluatieformulier in en
bezorgden ons feedback.
De inleiding (93%) en
nabespreking (86%)
kregen positieve scores.
Gaande van goed tot zeer
goed. Ook de effecten
werden gemeten: 100% van de leerkrachten vond dat dit concept ervoor zorgt dat
leerlingen een positievere ingesteldheid verkrijgen t.o.v. technische beroepen. Ook het
beter leren verwoorden van talenten kreeg de hoogste score. Meer kennis over de
wereld van beroepen scoorde 67%, net als meer zelfkennis over de eigen talenten
Volgende scholen namen deel:
n begeleiders
n leerlingen (leerkrachten)

Naam school

Plaats

Klimrek Reinaertstraat met BF
VBS Blaisantnest met BF
VBS De bijenkorf
VBS De bijenkorf
GBS Nazareth
Sint-Martinusschool
Sint-Martinusschool
Basisschool Pius X
Basisschool Pius X
De Spiegel
De Spiegel
VBS Zevergem

Gent
Gent
Sleidinge
Sleidinge
Nazareth
Erpe
Erpe
Destelbergen
Destelbergen
Gent
Gent
Zevergem
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12
19

2
2

30

2

13
23
24
16
16
22
23
23

1
1
1
1
1
1
1
2
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Sint-Gregoriuscollege
Sint-Gregoriuscollege
Nieuwenbosch basisschool
Nieuwenbosch basisschool
Taborschool
Taborschool
VBS Laarne
VBS Laarne
OLVI gent
OLVI gent
OLVI gent
De Wijze boom
De Wijze boom
Sint-Laurens (Persynplein)
Sint-Laurens (Persynplein)
Basisschool Crombeen
Basisschool Crombeen
Basisschool De Leieparel
Basisschool De Leieparel
Onze-Lieve-Vrouwcollege
Onze-Lieve-Vrouwcollege
Onze-Lieve-Vrouwcollege
Basisschool De Toverberg (+Bf)
Paus Johannescollege
Paus Johannescollege

Gentbrugge
Gentbrugge
Gent
Gent
Bellem
Bellem
Laarne
Laarne
Gent
Gent
Gent
Sint-Amandsberg
Sint-Amandsberg
Wachtebeke
Wachtebeke
Gent
Gent
Deinze
Deinze
Lokeren
Lokeren
Lokeren
Sint-Amandsberg
Merelbeke
Merelbeke

15
15
18
20
21
20
20
18
13
12
10
24
23
23
23
19
19
21
22
10
22
17
14
19
19

1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
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In het najaar werd het atelierparcours – om praktische redenen - ook ingezet in Het
Beroepenhuis ter vervanging van de wisselende sectorateliers. In 2022 zal dit verder worden
aangeboden en aangepast worden volgens het gehele aanbod aan ateliers. We hebben dan
ook de ambitie om ook hier de talentenkaart te integreren.
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2 Andere activiteiten ter omkadering van de kernwerking
2.1

Educatief materiaal

Een bezoek aan Het Beroepenhuis wordt best omkaderd door lessen op school. Zo wordt het
bezoek beschouwd als één schakel in een langer durend proces van
onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB). Dit proces valt uiteen in 3 deelthema’s: 1)
zelfverkenning, 2) horizonverruiming – enerzijds wat betreft onderwijs, anderzijds wat betreft
de arbeidsmarkt – en 3) keuzevaardigheden. Met Het Beroepenhuis ligt de focus op
zelfverkenning dankzij de talentenmethodiek en op horizonverruiming wat betreft de
arbeidsmarkt. Toch betrekken we ook de andere thema’s in onze lesmaterialen.
Bij de scholen komen deze thema’s best vanaf het 5de leerjaar basisonderwijs tot het 2de jaar
secundair onderwijs op verschillende tijdstippen gedurende het schooljaar aan bod, ook in het
buitengewoon onderwijs. Meestal plannen leerkrachten een bezoek aan Het Beroepenhuis
ofwel in het kader van OLB ofwel voor de lessen techniek. In onze tentoonstelling blijft
namelijk een focus op technische beroepen. De combinatie van het bezoek aan Het
Beroepenhuis en het omkaderend lesmateriaal is de beste manier om onze boodschap over
te brengen aan de jongeren en ervoor te zorgen dat ze onthouden wordt. Maar ook
leerkrachten die niet op bezoek komen, vinden op onze website een schat aan leermiddelen.
De website www.beroepenhuis.be werd tijdens 2021 volledig vernieuwd. Daarbij werd ook
kritisch gekeken naar de educatieve materialen. Wat niet meer beschikbaar is of wat niet meer
up-to-date is, werd weggelaten. Er werden ook nieuwe materialen toegevoegd. Ook in 2022
wordt dit werk nog verder gezet. Ook de structuur van de website werd aangepast. Er zijn wel
nog steeds 2 aparte onderdelen voor ouders en jongeren enerzijds (gezinnen) en voor
leerkrachten anderzijds (edutheek). De lesmaterialen bij edutheek werden ingedeeld volgens
de deelthema’s van OLB:
- Talenten
- Verken secundair onderwijs
- Beroepenwereld
- Leren kiezen
Daarnaast kunnen leerkrachten nog steeds via hun onderwijsniveau zoeken:
- Basisonderwijs
- Secundair onderwijs
En daarnaast zijn ook deze thema’s aparte rubrieken:
- STEM
- Gender
Tot slot kunnen leerkrachten in het overzicht ook de voor- en nalessen van een bezoek aan
Het Beroepenhuis terugvinden, hoewel die info ook werd opgenomen onder de rubriek
‘klasbezoek’.
De knowhow van Het Beroepenhuis wat betreft lesmaterialen over OLB, wordt trouwens
regelmatig geconsulteerd. Zo was er in 2018-2019 een samenwerking met uitgeverij Plantyn
voor een WO-bundel, voor het thema ‘Mijn toekomst, mijn keuze’ in de 3de graad
basisonderwijs. Daarnaast was er in 2021 inhoudelijke samenwerking én werd de
talentenkaart opgenomen in de e-module van CLB GO!. Lesmaterialen rond OLB werden ook
ontwikkeld voor de Digitale Talentenmaand op vraag van de VDAB en voor de digitale DOEbeurs van Vlaams-Brabant op vraag van de provincie Vlaams-Brabant. Ook werden er bij Het
Beroepenhuis al 3 nascholingen aangevraagd over OLB voor 2022.
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Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste lesmaterialen, zowel van partners als eigen
materialen, die op de vernieuwde website terug te vinden zijn.
2.1.1

De vaste waarden van Het Beroepenhuis

2.1.1.1 De Talentenkaart
Leerkrachten die Het Beroepenhuis al eerder bezochten, of met ons kennismaken via events,
zijn vaak enthousiast over onze aanpak met de talentenkaart. Ze zien dan ook kansen om de
talentenkaart breder in te zetten, tijdens andere lessen of doorheen het hele schooljaar. Op de
website vinden de leerkrachten suggesties om met de talentenkaart te werken in de klas. De
talentenkaart is vrij te verkrijgen, na het achterlaten van contactgegevens. Zo kunnen we bij
aanpassingen of bij gerelateerde nieuwe producten de groep die er mee werkt snel bereiken.
De aanvragen van leerkrachten om de talentenkaart te ontvangen, blijven binnenkomen. Soms
krijgen we ook een foto toegestuurd van enthousiaste leerkrachten, zoals hier van een
leerkracht die de afbeeldingen boven het bord plaatste om er tijdens de lessen naar te kunnen
verwijzen.

2.1.1.2 Lessen voor en na het bezoek
We hebben altijd sterk ingezet op omkaderend lesmateriaal bij een bezoek aan Het
Beroepenhuis. Leerkrachten kunnen daarvoor allerlei leermiddelen over OLB inzetten, maar
minimaal verwachten we toch dat onze voor– en nales wordt gegeven in de klas. Dit
lesmateriaal vraagt ongeveer 1 lesuur vooraf en 1 lesuur na het bezoek.
In 2021 hebben we dit lesmateriaal herwerkt, met 2 doelen voor ogen: 1) de focus kwam meer
te liggen op de talenten en de drijfveren en minder op de kennis van sectoren, en 2) leerlingen
die deze les gekregen hebben, hoeven ter plaatse minder lang stil te staan bij de inleiding, wat
meer tijd geeft voor de activiteiten tijdens het bezoek. Dankzij de voorkennis over de talenten,
slaat de talentenmethodiek in huis ook meer aan.
De vernieuwde les bestaat uit een PowerPointpresentatie, een handleiding voor de leerkracht
en werkblaadjes voor de leerlingen. Het is één versie voor verschillende doelgroepen (BO,
SO, OKAN, Bubao) maar met opties voor leerkrachten om te differentiëren. Ook werd er gelet
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op eenvoudig en voor iedereen te begrijpen taalgebruik. De ouders worden in het luik na het
bezoek betrokken door ook hun mening te vragen over de talenten en dromen van hun zoon
of dochter.
De vernieuwde les werd vanaf januari 2022 in gebruik genomen.
https://www.beroepenhuis.be/educatief/voorennalessen/omkadering/
2.1.1.3 Talent Verkend
De coronacrisis daagde ons uit om creatief te zijn en op zoek te gaan naar nieuwe manieren
om leerlingen te bereiken. Eén van de ondernomen initiatieven was de ontwikkeling van een
educatief spel, gericht op de derde graad van het lager onderwijs en het secundair
onderwijs, waar talenten en beroepen centraal stonden. Het doel van het spel is tweeledig:
enerzijds leren praten over talenten, anderzijds talenten koppelen aan beroepen en
vrijetijdsbestedingen. Het educatief spel is een mooi afgewerkt product: naast het spelbord
zitten er in de doos twee zandlopers, 16 pionnen, 4 dobbelstenen en verschillende kaartjes.
In het spel werd een duidelijke keuze gemaakt om alle 23 talenten uit onze talentenkaart aan
bod te laten komen. Daarnaast zijn er lamp-kaartjes, die bestaan uit meerkeuzevragen en
uitbeeldkaarten. De meerkeuzevragen gaan steeds over een prominent aanwezig talent
binnen een beroep of binnen de vrijetijdsbesteding. De uitbeeldkaartjes vragen om een talent
of een beroep uit te beelden. Bij de keuze van deze beroepen werd aandacht besteed aan een
gelijkwaardige verdeling over de verschillende sectoren heen. Daarnaast komen ook een
aantal beroepen aan bod die niet in onze tentoonstelling zitten vervat, maar die ofwel heel
herkenbaar zijn (bv. politieagent), ofwel een beroep van de toekomst is (bv. dronepiloot of 3Dprinting-expert).
Het spel wordt gespeeld met 4 duo’s per spelbord. Een box bevat 4 spelborden, zodat het spel
met maximum 32 leerlingen tegelijk kan gespeeld worden. Het spel wordt ingeleid door de
leerkracht aan de hand van een volledig uitgewerkte les rond talenten. Na het spel volgt er
een evaluatiegesprek tussen leerlingen en leerkracht(en) en vullen de leerlingen de
talentenkaart in. Daarnaast wordt er ook aan peer-assessment gedaan, vullen de ouders
de talentenkaart in en vult ook tenslotte de leerkracht de talentenkaart van elke leerling in. Al
het omkaderend lesmateriaal zit in de handleiding en is te downloaden via de website:
www.beroepenhuis.be/talentverkend.
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Na een succesvolle testfase in november 2020 waar 20 scholen werden bereikt, werd het
spel in januari 2021 uitgerold. Ondertussen zitten we aan een derde oplage, waardoor het
aantal geproduceerde speldozen op 620 staat (testfase inbegrepen). Daarvan werden er in
2021 252 verkocht aan scholen. Het spel werd tevens ook aangekocht door de provincie
Vlaams-Brabant (120x) in het kader van de doebeurs die wegens de coronacrisis niet fysiek
kon doorgaan. Eén van de alternatieven was de bezorging van Talent Verkend bij de
ingeschreven scholen. Ook in 2022 zal de provincie Vlaams-Brabant een aankoop van
speldozen doen. Techniekfestival kocht 40 speldozen aan, om te verdelen onder de
deelnemers van hun virtuele beurs.
2.1.1.4 Tips voor thuis
Een laatste vaste waarde van het educatief materiaal van Het Beroepenhuis, richt zich naar
gezinnen. Deze doelgroep ontvangen we in huis tijdens de gezinsdagen en het is dan ook
logisch dat we alle nuttige materialen voor hen ook gebundeld op de website weergeven.
Deze tips zijn daarnaast ook opgenomen in het bundeltje ‘Talentenspeurtocht’ dat bezoekers
op gezinsdagen meekrijgen, maar is ook als een aparte pdf te downloaden van de website.
Zo kunnen leerkrachten ook gemakkelijk deze info doorsturen naar ouders.
https://www.beroepenhuis.be/tips-voor-thuis/
Uiteraard bevat deze info de talentenkaart, maar daarnaast komen ook deze zaken aan bod:
De Grote Sprong
In Gent kon Het Beroepenhuis als partner optreden in 2 OLB-projecten die ondersteund
werden met middelen uit flankerend onderwijsbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen
tussen januari en juni van 2019. Eén van deze projecten liep in basisschool De Regenboog
in Wondelgem. Naast Het Beroepenhuis was ook de pedagogische begeleidingsdienst van
Stad Gent een partner.
Binnen deze samenwerking werd er gewerkt aan een ‘praatplaat’ over de overgang van
basis naar secundair, met de bedoeling om ouders en kinderen hierover aan de praat te
krijgen. Uiteindelijk werd dit gerealiseerd in de vorm van een ganzenbord.

68

69

Met dit ganzenbordspel en de bijhorende vraagkaarten, ontdekken ouders en hun kinderen
spelenderwijs, thuis aan tafel, welke factoren belangrijk zijn in de schoolkeuze. Er komen
zaken aan bod als 'Wat zijn mijn talenten?', 'Wil ik een school dichtbij of iets verderaf?',
'Verkies ik een kleine of een grote school?' ... Er werden ook verwijzingen opgenomen naar
meer informatie over bepaalde onderwerpen.
Van basis naar secundair
De website www.vanbasisnaarsecundair.be bevat prachtige materialen voor ouders zoals een
tijdslijn bij de overgang van basis naar secundair, info over de structuur van het secundair
onderwijs, verhelderende filmpjes, fiches om in te vullen bij het bezoek aan secundaire scholen
en nog veel meer. Erg belangrijk, zeker voor leerkrachten en brugfiguren die ook anderstalige
ouders willen informeren, is dat heel wat van deze informatie voor ouders ook werd vertaald
naar 10 tot soms 16 talen.
De website is een product van het project Transbaso, dat liep van 2014 tot 2018. Dat was een
samenwerking tussen de UGent (SDL en CuDOS), de VUB (POLI), de UA (OOW), AP (Kronos
Sociaal Werk) en HoGent (Mix!t, Faculteit Mens en Welzijn). Het werd gefinancierd door het
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).
Dit onderzoeksteam heeft de overgang tussen basisonderwijs en secundair onderwijs grondig
onderzocht en vervolgens tools ontwikkeld om professionals, ouders en leerlingen te
ondersteunen. Naast de website voor ouders zijn er nog veel materialen terug te vinden op
www.pro.vanbasisnaarsecundair.be (voor professionals). Hier vinden leerkrachten een
toolbox met maar liefst 90 materialen voor OLB, van praktijkvoorbeelden tot printbare
schema’s of invulbladen. Ook het aanbod van Het Beroepenhuis werd op de websites
opgenomen.
De game Kr8cht was oorspronkelijk een onderdeel van het transbaso onderzoek maar kende
was vertraging. Het is sinds eind 2019 vrij toegankelijk op https://kr8cht.be/ en richt zich op
jongeren van 11 tot 13 jaar. Leerkrachten kunnen de jongeren begeleiden bij dit spel. De
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bedoeling is dat leerlingen hier meermaals op spelen en zo de 8 delen van een fictieve wereld
ontdekken. Elk deel komt overeen met een domein in het secundair onderwijs. De game
stimuleert de jongeren om de domeinen te leren kennen. Ze krijgen ook vragen over zichzelf
en komen in een later stadium beroepen tegen die bij die domeinen horen. Het doel is dus
zowel zelfinzicht verwerven als de domeinen leren kennen.
Onderwijskiezer
De website www.onderwijskiezer.be geldt uiteraard als dé rots in de branding als het gaat
over het kiezen van een opleiding. Leerkrachten zijn heel vertrouwd met de website en
kennen zeker de verschillende tests zoals de I-like-test en de I-study-test. Ouders maken
vaak pas voor het eerst kennis met deze website als hun eigen kinderen de overstap maken
van het basis- naar het secundair onderwijs. Het is daarom wel nuttig om aan te stippen wat
er allemaal kan met deze website, zoals informatie vinden over secundair onderwijs, over
studierichtingen en beroepen, over infomomenten van scholen en nog veel meer.
Films: STEMhelden, Roadies, VDAB
Tot slot bevat onze gebundelde info ‘Tips voor thuis’ ook links naar beroepenfilmpjes. Het is
een gemakkelijke manier om informatie over beroepen in te winnen. We verwijzen daarbij
naar de filmpjes van STEMhelden, Roadies en VDAB, naast enkele websites van sectoren.
2.1.2

Andere lesmaterialen

Naast de lesmaterialen die we hierboven als de vaste waarden van Het Beroepenhuis
beschreven, zijn er nog enkele andere lesmaterialen die we willen uitlichten.
Grippie – e-module van CLB GO!
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Tijdens 2021 werkte het CLB van het GO! aan een online tool om de 3 onderdelen van OLB
individueel te doorlopen: zelfverkenning, horizonverruiming en keuzevaardigheden. De tool
wordt best begeleid door een leerkracht of een CLB-medewerker, maar is wel bedoeld voor
leerlingen die naar het secundair gaan en hun ouders.
Het Beroepenhuis kon meewerken aan deze tool door feedback te geven en beeldmateriaal
aan te leveren. Bovendien werkt de module over ‘zelfverkenning’ met de 23 talenten uit de
talentenkaart van Het Beroepenhuis.
Bedrijfsbezoeken
Een handleiding dat alle ervaringen van Het Beroepenhuis met bedrijfsbezoeken bundelt,
kan door leerkrachten geraadpleegd worden.
Stimulerend kiezen
Stimulerend kiezen werd in 2015 ontwikkeld en in de klas gebracht. Het lesmateriaal blijft
beschikbaar online. Stimulerend kiezen is een quiz voor jongeren uit het 2de jaar secundair
onderwijs, A- of B-stroom. Via een competitief spel in 5 rondes krijgen de jongeren een
realistisch beeld van bedrijven, hun activiteiten en bijhorende functies. Het gaat ook over
veiligheid, milieubewustzijn en kwaliteit. In de laatste ronde gaat het over de jongeren zelf:
over hun talenten en interesses.
Helden van elke dag
Hier vinden de leerkrachten alle onderdelen van het pakket ‘Helden van elke dag’ terug. Dat
bestaat uit een talentenzoektocht, werkbladen en een spel. Er gaat ook specifieke aandacht
naar het thema gender. Hoewel dit pakket al in 2005 werd ontwikkeld, een samenwerking
tussen Het Beroepenhuis en Arteveldhogeschool, blijven sommige onderdelen heel actueel.
De verschillende onderdelen zijn enkel op de website van Het Beroepenhuis terug te vinden.
Ontdek Techniektalent
Ontdek Techniektalent is een initiatief van het Flankerend Onderwijs van de Provincie
Limburg, dat tot doel heeft kinderen uit het gewone en buitengewone kleuter- en
basisonderwijs en ook de eerste graad secundair op een speelse manier te laten
kennismaken met wetenschap en techniek en hun talent hiervoor stimuleren. Op we website
van Het Beroepenhuis ontsluiten we graag mee deze materialen, zeker omdat sommige van
onze partnersectoren ook hieraan hebben meegewerkt.
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2.1.3

Communicatie van de educatieve omkadering

Promotie lesmaterialen
Het Beroepenhuis beschikt over een uitgebreid aanbod aan lesmaterialen:
 eigen lesmaterialen (Talentenkaart®, De Grote Sprong, Talent Verkend,
voorbereidende les bij een bezoek, naverwerking na een klasbezoek, Helden van
Elke Dag® …),


lesmaterialen van partners (educatieve pakketten van SFTL, VDAB, CLB, NMBS
…).

Het aanbod werd in 2021 kritisch onder de loep genomen en op de nieuwe webpagina
‘lesmaterialen’ geplaatst. De lesmaterialen zijn ingedeeld volgens thema’s en kunnen door
een handig menu worden gesorteerd. Deze pagina werd 881 keer weergegeven.

Elke leerkracht (of andere geïnteresseerde) heeft toegang tot deze lesmaterialen, maar
leerkrachten die op klasbezoek komen, worden extra gestimuleerd om voor en na het
bezoek met onze lesmaterialen te werken.
Elke leerkracht krijgt na reservatie een persoonlijke e-mail met:
* bevestiging van het bezoek: exacte datum en uren, eventuele coronamaatregelen,
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* een link naar de aangeraden lesmaterialen, wat een grote hulp is voor leerkrachten
die soms moeilijk hun weg vinden in de brede waaier aan lesmaterialen.

Verder ontvangt Het Beroepenhuis heel wat leerkrachten in opleiding die telkens op de
hoogte worden gebracht van het aanbod van lesmaterialen.
Promotie Talentenkaart
Het Beroepenhuis wil graag dat de Talentenkaart®, onze zelf ontwikkelde methodiek voor
talentverkenning, wijd verspreid raakt in het onderwijsveld.
Daarom wordt de Talentenkaart geregeld vermeld in onze nieuwsbrieven. Leerkrachten
worden uitgenodigd om de methodiek aan te vragen. Door dit systeem te automatiseren
(aanvraagformulier met autoresponse via e-mail), bereiken we heel wat leerkrachten en
bouwen we onze adressenlijst op met geïnteresseerden.
Tot nog toe werd de Talentenkaart 361 keer opgevraagd.
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Promotie klasspel Talent Verkend
Het educatieve team van Het Beroepenhuis ontwikkelde een klasspel om leerkrachten in
coronatijden aan talentverkenning te laten doen in de klas.
Om dit klasspel te promoten werd uitvoerig promotie gemaakt via onze nieuwsbrief en sociale
media.
Twee nieuwsbrieven specifiek over dit spel gingen naar BO (4996 adressen – openingrate
27%) en secundair onderwijs (1380 adressen – 25% geopend), verder werd het spel vermeld
in diverse andere nieuwsbrieven. Telkens met een duidelijke call-to-action om het spel te
bestellen (via de webshop op onze website).
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Foto 1: nieuwsbrief specifiek rond Talent Verkend

Voor sociale media maakten we filmpjes, fotogalerijen en gewone posts om het spel te
promoten. Op Facebook en Instagram bereikten deze posts 1713 personen en haalden zij
61 kliks op de bestellink.

Foto 2: sociale media post met video en bestellink voor Talent Verkend
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2.2

Promotie van de werking

Ook in 2021 was de focus van de communicatie drieledig:
1. werken aan bekendheid en imago van Het Beroepenhuis als educatieve organisatie
gespecialiseerd in talent- en beroepenverkenning,
2. de betrokkenheid van verschillende doelgroepen vergroten,
3. ondersteunen van (virtuele) educatieve projecten.
De communicatie werd veelvuldig aangepast aan nieuwe of gewijzigde coronamaatregelen.
We streven naar een top of mind positie en een vertrouwensband als educatieve partner.
Hierbij onderscheiden we verschillende doelgroepen:




Onderwijsmensen: leerkrachten, CLB-medewerkers, brugfiguren …
Het brede publiek, in casu ouders en leerlingen.
Stakeholders zoals hogescholen, gemeentebesturen, sectoren, bedrijven, partners …

Het communicatieplan wordt uitgerold via een mediamix van:








2.2.1

eigen nieuwsbrief,
website,
persberichten,
sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Mijn Bedrijf, Twitter),
online kalenders (bijv. www.uitinvlaanderen.be en UitInGent van UiTPAS),
drukwerk (bijvoorbeeld bezoekersboekje Gezinsdagen),
vermelding in media van partners.

Duidelijke identiteit

In alle communicatie-uitingen hanteren we 1 huisstijlkleur en 2 lettertypes. Zo zorgen we
voor uniformiteit en herkenbaarheid.

2.2.2

Website

Onze (vernieuwde) website vormt de kern van onze communicatie. Hij is een informatiebron
voor leerkrachten (lesmateriaal) en gezinnen (studiekeuze, beroepeninfo …), een platform
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om nieuws te verspreiden en om te reserveren voor klasbezoeken, Gezinsdagen, én een
uitgangspunt voor materialen die leerkrachten nodig hebben bij evenementen.
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2.2.3

Sociale media

We gebruiken Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google Mijn Bedrijf en LinkedIn.
Hieronder enkele cijfers. Dit is louter organisch bereik. Het Beroepenhuis plaatst geen
betalende advertenties en betaalt niet voor het ‘boosten’ van posts.

Ons Facebookbereik steeg met 13,3% en ons Instagrambereik steeg met 67,5% ten
opzichte van 2020

Met deze posts haalden we het meeste bereik.

We bereiken veel meer vrouwen dan mannen, in de leeftijdscategorie 25-55 jaar.
Verondersteld wordt dat dit voornamelijk leerkrachten en andere onderwijsprofessionals zijn,
binnen gezinnen zullen dit vooral moeders zijn.
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Op Twitter haalden we op het hele jaar 22.886 weergaven.

Onze video’s op YouTube werden 1103 keer bekeken.
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Welke posts plaatsen we?
Een overzicht toont hoe gevarieerd en breed onze posts zijn. We zijn ervan overtuigd dat we
meer mensen bereiken door meer verschillende onderwerpen aan te snijden (binnen de
lijnen van onze werking). We spelen in op de nood van leerkrachten aan informatie en
lesmaterialen, verliezen ook de actualiteit niet uit het oog (top topicals) en houden Het
Beroepenhuis in de kijker.
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Ook de accounts van partnerorganisaties, scholen, oudergroepen en andere doelgroepen
93

94

werden nauwgezet gemonitord om tijdig informatie te kunnen retweeten, liken, posten …
We hanteren immers op sociale media het adagium: communicatie initieert verdere
communicatie. Door in te spelen op communicatie van anderen, creëren we goodwill voor en
interactie met onze eigen communicatie.
2.2.4

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief krijgen we boodschappen op maat bij onze verschillende doelgroepen:
leerkrachten derde graad lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs, CLB’s,
brugfiguren, communicatiepartners, operationele partners, raad van bestuur, perscontacten,
geïnteresseerde ouders …
We versturen nieuwsbrieven (volledig in lijn met onze huisstijl) over onze werking, onze
educatieve tools en over projecten.
We gebruiken het (Belgische) mailmarketingplatform Flexmail om te segmenteren, te
automatiseren (herhaalcampagnes, aanvraag educatief materiaal …) en met formulieren te
werken.
De afleverratio van onze nieuwsbrieven bedraagt 99%, de openingsrate tussen 25% en 54%.

Foto 3: Als voorbeeld: (deeltje van) een nieuwsbrief in huisstijl.
Campagnenaam
Gelukkig2021
Gezinsdagen
Educatieve_informatie
Gezinsdagen
Alternatief Aanbod Scholen:
Beroepenhuis@School
IT_Spree Aankondiging
IT-Spree Informatie
Educatieve tools +
Gezinsdagen
Talent Verkend +
Gezinsdagen
IT-Spree naverwerking
Digitale Doebeurs VlaamsBrabant

Doelgroep
Algemeen
Algemeen
Onderwijs LO/SO
Algemeen
BO

Datum
02-01-2021
25-01-2021
01-02-2021
09-02-2021
09-02-2021

Verstuurd
8.096
243
6.989
235
147

Geopend
29,54%
48,76%
33,45%
54,27%
65,73%

SO
SO
SO

11-02-2021
12-02-2021
23-02-2021

439
509
1.426

27,40%
16,40%
24,23%

Onderwijs LO/SO

24-02-2021

5.287

30,40%

SO
Pers

03-03-2021
16-03-2021

430
333

21,83%
29,88%
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Creaclub_voorjaar2021
Gezinsdagen_ma_apr_2021
Gezinsdagen_pasen2021
TalentVerkend_pasen2021
Gezinsdagen_woensdag_apr
_mei2021
Persbericht_Gezinsdagen_m
ei2021
Techniekfestival2021
LaatsteGezinsdag_mei2021
BoekenSchooljaar2021_2022
Creaclub_najaar2021
DigitaleTalentenmaand_2021
_aankondiging
Zomerscholen2021
Creaclub_najaar2021_schole
n
Zomervakantie2021
ZorgrallyTienen_2021
ZorgrallyGeraardsbergen_20
21
ZorgrallyGent_2021
Creaclub_najaar2021_brugfi
guren
DigitaleTalentenMaand_2021
_aankondiging2
DigitaleTalentenMaand_3_20
21
ZorgrallyAalter2021
Metaalrally2021_uitnodiging
Gezinsdagen_2021_2022_G
ezinnen
Metaalrally2021_persbericht
ZorgrallyLeuven_2022
Gezinsdagen_2122_scholen
DigitaleTalentenmaand_2021
_persbericht
Workshops_2021
Metaalrally2021_terugblik
Metaalrally2021_terugblik
Gezinsdagen_nov2021
Wenskaarten_nov2021
Gezinsdagen_dec2021
ZorgrallyLimburg2022_1
ZorgrallyLeuven_2022_repea
t
GezinsdagExtra2021
ZorgrallyLimburg2022_2
Creaclub_voorjaar2022_1
Basiselektronica2022_1
TalentVerkend_sec_dec2021

Algemeen
Algemeen
Onderwijs LO/SO
BO
Onderwijs LO/SO

17-03-2021
23-03-2021
29-03-2021
30-03-2021
19-04-2021

2.161
5.662
6.378
4.996
6.682

32,76%
27,85%
23,78%
27,29%
25,56%

Pers

20-04-2021

333

32,72%

BO
Algemeen
Onderwijs LO/SO
Algemeen
Projecten

27-04-2021
10-05-2021
21-05-2021
07-06-2021
15-06-2021

2.271
6.740
6.276
91
4.950

16,71%
22,30%
24,97%
46,15%
24,88%

Onderwijs LO/SO
BO

21-06-2021
28-06-2021

2.036
5.358

17,43%
25,29%

Onderwijs LO/SO
Projecten
SO

01-07-2021
01-07-2021
08-07-2021

7.369
55
33

24,31%
40,00%
30,30%

Projecten
Partners

16-07-2021
24-08-2021

65
918

50,00%
27,52%

Algemeen

26-08-2021

5.377

29,15%

Algemeen

06-09-2021

5.052

32,94%

SO
SO
Algemeen

07-09-2021
08-09-2021
14-09-2021

28
40
507

53,57%
37,50%
35,52%

Pers
SO
Onderwijs LO/SO
Pers

14-10-2021
18-10-2021
22-10-2021
22-10-2021

325
68
6.959
461

33,13%
30,30%
27,69%
45,73%

Onderwijs LO/SO
Pers
Pers
Algemeen
Algemeen
Onderwijs LO/SO
SO
SO

25-10-2021
25-10-2021
25-10-2021
26-10-2021
28-10-2021
30-11-2021
01-12-2021
02-12-2021

6.729
569
568
6.797
6.284
6.400
55
93

26,78%
33,16%
22,20%
28,02%
23,68%
26,64%
61,82%
30,34%

Onderwijs LO/SO
SO
Algemeen
Onderwijs LO/SO
SO

07-12-2021
13-12-2021
17-12-2021
21-12-2021
23-12-2021

6.595
215
104
6.259
1.380

28,25%
44,32%
50,49%
28,22%
25,13%
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2.2.5

Persaandacht

Het Beroepenhuis verstuurt geregeld persberichten, bijvoorbeeld rond Gezinsdagen,
beroepenrally’s enzovoort. Helaas gooide ook hier corona roet in het eten. Het had immers
weinig zin om persberichten te versturen en die korte tijd nadien weer te moeten intrekken.
De meest gebruikte en succesvolle persberichten waren die rond projecten en evenementen
waar Het Beroepenhuis partner in was. Bijvoorbeeld ons persbericht over het Beroependorp
in Geraardsbergen en dat over de Digitale Talentenweek.
Vermelding Digitale Doebeurs
Artikel: Met je zomerklas naar Het
Beroepenhuis
Artikel: Je mag niet naar Het Beroepenhuis?
Dan komt Het Beroepenhuis naar je toe.
TV-reportage: Beroepenrally laat jongeren
kennismaken met de metaal- en
technologiesector
Fotoverslag Bezoek aan Het Beroepenhuis
Vermelding: STEM-academie Creaclub
Vermelding: UiTPAS Tip: Creaclub Technica
Vermelding: Schrijf in voor de digitale
talentenmaand
Vermelding: Gezinsdagen: Laat jouw leerlingen
hun talenten ontdekken
Vermelding met links: De Grote Sprong (spel)
Fotoreportage: Het Beroepenhuis kwam
gisteren op bezoek
Vermelding: Extra-Muros: respecteer de regels
Vermelding: Gratis IT-Spree
Vermelding: Speel met jouw klas Talent
Verkend
Vermelding: Doe inspiratie op … Gezinsdagen
Fotoreportage: Het Beroepenhuis kwam naar
onze school!
Vermelding met link: Op zoek naar een leuk
klasspel?
Vermelding: presentatie talentenmethodiek
door Het Beroepenhuis op eerste opleiding
GelijkgeSTEMd
Vermelding: Zorgberoepenrally samen met Het
Beroepenhuis
96

Facebookpagina
Febelhair
Nieuwsbrief GO!Pro

03/2021

Nieuwsbrief GO!Pro

01/2021

AVS

10/2021

Website
Gemeenteschool De
Kriek
Nieuwsbrief Gent Stad
in Werking
Facebookpagina UiT in
Gent
Website
onderwijsinbrussel.be
Nieuwsbrief flankerend
onderwijsbeleid
provincie OostVlaanderen
Nieuwsbrief KOOGO
Facebookpagina
Springklas OLVC
Lokeren
Facebookpagina
KOOGO
Facebookpagina
District09
Nieuwsbrief flankerend
onderwijsbeleid
provincie OostVlaanderen
Facebookpagina
Jeugddienst Gent
Facebookpagina OLVI
Gent
Facebookpagina
Wetenschap in de klas
Facebookpagina
Gelijkgestemd

11/2021

Facebookpagina
Dwengo

04/2021

06/2021

07/2021
06/2021
09/2021
11/2021

03/2021
03/2021
10/2021
03/2021
11/2021

05/2021
03/2021
02/2021
02/2021
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Vermelding: Gezinsdagen! Febelhair steunt Het
Beroepenhuis
TV-reportage: Zorgberoepenrally’s in
samenwerking met Het Beroepenhuis
Artikel + fotoreportage: Het Beroepenhuis
Artikel: Jongeren proeven van beroep in de
zorgsector
Vermelding: Bouw je eigen 3D-printer in Het
Beroepenhuis
Vermelding: Het Beroepenhuis organiseert
weer volop Gezinsdagen!
Vermelding: Gezinsdagen Beroepenhuis
Artikel: Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in
Geraardsbergen
Fotoreportage: 6B Bezoek aan Het
Beroepenhuis
Fotoreportage: Digitale escaperoom rond
beroepen en talenten
Artikel: Verken de toekomst vnauit je
klasbubbel: doebeurs gaat digitaal
Artikel: Zorgberoepenrally maakt leerlingen
warm voor job in de zorgsector
Artikel: OKAN-klas van Marlies op bezoek in
Het Beroepenhuis

97

Facebookpagina
Febelhair
TV Oost/TV Provincie

05/2021

Website Vrije
Basisschool De Schakel
Het Nieuwsblad

01/2021

Nieuwsbrief Gent Stad
in Werking
Nieuwsbrief Gent Stad
in Werking
Nieuwsbrief VCOV
Ouderlink
Nieuwssite Nuus.be

11/2021

Website Sint Jozef
Lochristi
Facebookpagina
Schoolverlaters MPI
Persinfo.org
Website Made in
Vlaanderen
Klasse

05/2021

01/2021

11/2021
11/2021
11/2021

10/2021
11/2021
10/2021
09/2021
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2.2.6

Kalenders

Onze activiteiten worden door onszelf of door anderen gepubliceerd in diverse kalenders:
www.uitinvlaanderen.be, www.wattedoen.be en www.uitmetvlieg.be
2.2.7

Drukwerk

Promo Gezinsdagen
Het drukwerk werd in het kader van coronacrisis (onzekerheid) en
milieubewustzijn (minder papierverbruik) vrij beperkt gehouden. De
flyer die de Gezinsdagenpromoot werd, in de vorm van een
bladwijzer, op 2000 exemplaren gedrukt en verspreid.
Deze gedrukte promotie werd aangevuld met nieuwsbrieven naar
scholen, communicatiepartners en gezinnen waarbij men digitaal
materiaal kon downloaden van een landingspagina om dit dan
verder te verspreiden via digitale kanalen zoals nieuwsbrief van de
school, educatief platform, nieuwsbrieven van partners, sociale
media. Dit gebeurde ook op vrij grote schaal.
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Bezoekersgids
Onze bezoekersgids Talentenspeurtocht leidt jonge bezoekers door onze tentoonstelling en
bundelt een schat aan informatie over studiekeuze. Voor de Gezinsdagen in 2021 werd dit
boekje vernieuwd en gedrukt op 3300 exemplaren.
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2.2.8

Samenwerking met andere organisaties. Beurzen en evenementen.

Gewoonlijk doet Het Beroepenhuis jaarlijks mee aan enkele evenementen of beurzen, als
standhouder, nascholer of in een panelgesprek. In dit vreemde jaar 2021 is er echter geen
enkel event kunnen doorgaan.
Reeds voor de crisis was er een afspraak gemaakt voor een vorming voor leerkrachten tijdens
de onderwijsbeurs Tools4Schools in Kortrijk over Talenten en beroepen. Dat ging plaatsvinden
op 8 april 2020 en met de vorming gingen we 30 leerkrachten bereiken. Deze afspraak werd
vervolgens verplaatst naar april 2021, maar intussen is ook die geannuleerd. Onze vorming
werd nu ingepland voor 6 april 2022.
Daarnaast werden we gevraagd om een vorming over ‘Talenten’ te verzorgen voor de Dag
van de studiekeuze, in organisatie van De Provincie en RTC West-Vlaanderen. Dit stond
gepland voor 2 december 2021, maar werd geannuleerd door Covid.
Intussen staan er wel nog 2 vormingen, naast die van Tools4Schools gepland in 2022. Eén
daarvan zal online doorgaan, voor alle leerkrachten van 3de graad basisonderwijs en 1ste graad
secundair onderwijs die inschreven voor de Doe-beurs van Vlaams-Brabant, in februari 2022.
Daarnaast werd er voor directies van West-Vlaanderen een congres gepland over ‘Talenten’
waarop we werden uitgenodigd. Dit ging oorspronkelijk doorgaan op 18 februari 2022, maar is
intussen verplaatst naar 7 oktober 2022.
In het kader van GelijkgeSTEMd (zie 3.1.2) konden in het voorjaar van 2021 wel 2 vormingen
online doorgaan ivm het gebruik van de talentenmethodiek in STEM-academies.
2.3

Vrije bezoekers

Vrije bezoekers kalenderjaar 2021
datum bezoek
1 vrijdag 12 februari 2021
2 vrijdag 12 februari 2021
3
donderdag 15 april 2021
4
donderdag 22 april
5

naam organisatie
HoGEnt
HoGEnt

1
1

Dienst Werk Stad Gent

1

Leerstoel Ugent/VOKA

2
5

8 dinsdag 31 augustus 2021
9 Maandag 13 september 2021
10 dinsdag 14 september 2021

VDAB MC Roeselare, RTC en
KUL
Capital
Vrij CLB Het Kompas
Mechelen
Infrabel
Uilenspel
Serv

11 dinsdag 2 november 2021

Levl

donderdag 1 juli 2021
6 dinsdag 13 juli
7 donderdag 14 oktober 2021

aantal
bezoekers

2
6
1
1
1
1
22

Er werden in 2021 11 rondleidingen gegeven op aanvraag. Vanuit verschillende
onderwijsinstanties en organisaties konden 22 bezoekers kennismaken met Het
Beroepenhuis.
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Het blijft een bewuste keuze om in te zetten op studenten in de lerarenopleidingen of
opleidingen sociaal werk om de werking van Het Beroepenhuis en de lesmaterialen beter
bekend te maken bij deze doelgroep. De studenten kunnen deelnemen aan een rondleiding
op hun maat in Het Beroepenhuis. Hierbij worden de pedagogische principes van de
begeleiding in de tentoonstelling en de methodiek van de atelierswerking uit de doeken
gedaan. Bovendien wordt er uitgebreid stilgestaan bij een digitaal bezoek aan onze
lesmaterialen. De studenten worden uitgenodigd om voor Het Beroepenhuis te kiezen als
stageplaats. Omwille van de coronpandemie konden deze bezoeken in 2021 helaas niet
dorogaan vanuit de Hogescholen. Ook het door ons geplande bezoek aan Hogent op
24/3/2021 voor 39 studenten kon niet doorgaan.
Ook voor de stages was het een minder evident jaar. Daarom stelden we dit jaar minder
stageplaatsen beschikbaar. We konden aan 5 studenten een stage in Het Beroepenhuis
aanbieden. Er waren 3 stagiairs (2 bachelors sociaal werk en 1 master pedagogische
wetenschappen) die een langere stage deden. Daarnaast waren er 2 aanvullende stages van
enkele weken vanuit de lerarenopleiding.

3 STEM-netwerken, samenwerkingsverbanden en projectwerking
Het Beroepenhuis wil streven naar een netwerk met andere actoren in Vlaanderen die rond
horizonverruimming wat betreft de arbeidsmarkt, zelfconceptverheldering wat betreft studieen beroepskeuze en opwaardering van technische beroepen werken om de educatieve
werking af te stemmen en ervaringen te delen. Vaak worden er samen concrete projecten op
poten gezet.
De activiteiten van Het Beroepenhuis passen bovendien in het STEM-actieplan. Het
Beroepenhuis heeft daardoor verschillende samenwerkingsverbanden en is opgenomen in
verschillende STEM-netwerken.
Het bereik van de beschreven projecten werd evenwel niet opgenomen binnen dit dossier
aangezien het niet binnen de te subsidiëren kernwerking valt. We beschrijven ze wel graag ter
duiding van de volledige werking van Het Beroepenhuis vzw.
3.1

STEM

Hoewel Het Beroepenhuis eigen accenten legt, zijn onze activiteiten erg aansluitend bij het
STEM-actieplan. We volgen graag op wat er op het vlak van STEM gebeurt in Vlaanderen en
zijn betrokken in verschillende netwerken. Bovendien hebben we ook een eigen STEMacademie, de Creaclub Technica. Dit wordt verder beschreven in 3.1.1. Een spin-off van de
Creaclub werd gerealiseerd in Creaclub@school dankzij het project GelijkgeSTEMd van de
Hogent. Dat wordt verder omschreven in 3.1.2.
Daarnaast is er heel wat kennisdeling en zijn er verschillende netwerken voor STEM. Dit komt
aan bod in 3.1.3. In 2021 kon er daarnaast een nieuwe samenwerking worden opgezet met
het STEM-platform en de partners VDAB, Onderwijskiezer en enkele sectoren in het kader
van #STEMhelden. Dit komt uitgebreid aan bod in 3.1.4.
3.1.1

Creaclub Technica

Het Beroepenhuis heeft een eigen STEM-academie, de Creaclub Technica. Dankzij TOFAM
Oost-Vlaanderen (inmiddels Mtechplus) kon Het Beroepenhuis sinds mei 2014 deze STEMacademie oprichten in samenwerking met Ingegno. In het schooljaar 2016-2017 werd de
101

102

chemische nijverheid, via Co-valent, ook een ondersteunende partner. Samen met VLAIO
werd de STEM-academie nu dus door 3 partijen gedragen. Helaas is intussen, vanaf
schooljaar 2020-2021, de steun van Co-valent opnieuw weggevallen.
Elke reeks van de Creaclub Technica bestaat uit 7 woensdagnamiddagen waarop de
deelnemers creatief aan de slag gaan met techniek. Er is ook telkens een bezoek aan een
bedrijf en bij die gelegenheid worden ook ouders uitgenodigd. De STEM-academie is gericht
naar 9- tot 12-jarige meisjes en jongens en wil Sciences, Technology, Engineering en
Mathematics promoten bij deze jongeren. Ingegno en De Creatieve STEM zorgen grotendeels
voor het voorbereiden van de activiteiten, de Beroepenhuismedewerkers begeleiden mee en
zorgen voor de omkaderende talentenmethodiek.
Er wordt telkens een reeks gepland in het voorjaar en een reeks in het najaar. In 2021 werd
de 1ste reeks beperkt wegens de door corona gelimiteerde vrijetijdsactiviteiten. De 2de reeks
kon wel het maximum van 18 deelnemers ontvangen.

De STEM-academie ‘Creaclub Technica’ werd op verschillende manieren gepromoot. In de
begeleidende teksten werd steeds duidelijk vermeld dat het om een STEMactiviteit gaat om
de ondersteuning van VLAIO te benadrukken. Ook het STEMlogo werd geïntegreerd.
In al onze communicatie-uitingen over de Creaclub benadrukken we dat dit absoluut een
activiteit is voor jongens én meisjes. Daarom worden meisjes eerst vermeld.
We reserveren steeds enkele plaatsen voor meisjes en kinderen uit kansengroepen. De
communicatie verloopt dan ook in fasen:
 naar eerdere deelnemers, wie vroeger al deelnam, krijgt voorrang bij nieuwe
inschrijvingen,
 kansengroepen,
 algemeen publiek (via scholen en sociale media).
Er was een publicatie op Uitinvlaanderen.be (Creaclub is een UiTPAS-activiteit) en op de
sociale media van UiTinGent:
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Verder werd er intensief gemaild en gepost over de Creaclub Technica in nieuwsbrieven en
op sociale media, met als doelgroepen:
 ouders van eerdere deelnemers – 91 adressen,
 leerkrachten BO – 5358 adressen,
 brugfiguren en CLB’s (om de doelgroep ‘kansarme kinderen’ te bereiken) – 918
adressen.

103

104

Met een viertal posts op sociale media bereikten we 1011 bezoekers en haalden we 38
interacties met de posts (delen, liken).
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Creaclub Technica verscheen ook in de nieuwsbrief van Gent Stad in Werking:

Vanuit de nieuwsbrief en sociale media wordt er gelinkt naar een inschrijvingspagina op onze
website:
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3.1.2

Creaclub@school

In het najaar van 2020 werd ons projectvoorstel ‘Creaclub@School’ gekozen als één van de
pilootprojecten van GelijkgeSTEMd.

GelijkgeSTEMd zet in op een aanbod van tips, good practices en aanbevelingen om
coöperatief op zoek te gaan naar een aangepast buitenschools STEM-aanbod, op maat van
kinderen en jongeren. Zo wil men het buitenschools STEM-aanbod inclusiever en
toegankelijker maken voor kinderen (en ouders) die nu vaak moeilijk de weg hiernaartoe
vinden (meisjes, kinderen met een beperking/migratieachtergrond, jongeren uit BSO, …).
De Creaclub@School bestond uit 3 verschillende workshops na de schooluren,
georganiseerd in 3 verschillende scholen uit de buurt voor de leerlingen van het 5de en/of 6de
leerjaar. De scholen die intekenden op dit aanbod waren Sint-Salvator, De Triangel en De
Buurt.
Er vond begin februari 2021 een kennismakingsmoment plaats in de klassen (5de en/of 6de
leerjaar), nadien kon er – via de brugfiguren en de Brede School – ingeschreven worden voor
de workshops (omwille van de geldende coronamaatregelen op dat moment konden maximum
10 leerlingen per school deelnemen). Er schreven in totaal 28 leerlingen in, verdeeld over de
3 scholen.
De workshops gingen van start na de krokusvakantie (1 workshop per school per week). Elke
week voerden de leerlingen een maakopdracht uit: drukken op textiel, solderen, tandpasta
maken, telkens gekoppeld aan een reflectiemoment rond hun talenten wat resulteerde in
een persoonlijk talentenboekje.
Via de Creaclub@School wilden we ook onze eigen STEM-academie in huis – de Creaclub
Technica – bekend maken bij de deelnemende leerlingen. Na de 3 sessies op school nam
uiteindelijk 1 meisje ook deel aan de reeks op woensdagnamiddag in Het Beroepenhuis.
In het schooljaar 2021-2022 komt er vermoedelijk een vervolg op GelijkgeSTEMd. We hopen
om opnieuw deel te kunnen uitmaken van dit netwerk om ons STEM-aanbod bekender en
toegankelijker te maken voor kinderen die we nu moeilijk bereiken.
Naast de sessies op school werd er vanuit GelijkgeSTEMd ook ingezet op verschillende
opleidingen, aangeboden door de verschillende partners van het GelijkgeSTEMd-netwerk.
Het Beroepenhuis gaf op 2 momenten in het voorjaar van 2021 een online opleiding rond
de talentenmethodieken die we gebruiken tijdens STEM-activiteiten. In totaal namen 16
personen hieraan deel (leerkrachten, partners GelijkgeSTEMd, aanbieders STEM-aanbod).
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3.1.3

STEM-netwerken

Het Beroepenhuis is één van de partners in het netwerk van de STEM-academies, vroeger
gecoördineerd door Technopolis. Vanaf 2019 werd die coördinatie overgenomen door VLAIO.
Sinds die overname wordt er gestreefd naar (regionale) netwerkcellen. Het Beroepenhuis is
daardoor betrokken bij 3 nieuwe netwerken.
Het eerste netwerk is GelijkgeSTEMd dat de klemtoon legt op het bereiken van iedereen die
nu niet bereikt wordt met STEM. Dit project ging eind 2019 van start met een eerste
stuurgroepvergadering waar Het Beroepenhuis ook aanwezig was. Dit wordt getrokken door
Hogent en Odissee. Na enkele fysieke en digitale samenkomsten kwam er dan een oproep
naar de STEM-academies om een extra initiatief te organiseren naar moeilijk te bereiken
jongeren. Met Het Beroepenhuis werd er een dossiertje ingediend voor het idee
‘Creaclub@school’ (zie hierboven 3.1.2).
Binnen het GelijkgeSTEMd-netwerk worden er ook uitwisselingen en studiedagen
georganiseerd tussen de verschillende STEM-academies en andere partners. In dat kader
werden er 2 vormingen online gegeven, in februari en in juni 2021. De focus lag daarbij op
onze methodieken om talenten van deelnemers te ontdekken en te benoemen tijdens de
STEM academie sessies.
Het tweede netwerk is MAAKbib, dat wordt getrokken door De Creatieve Stem. Dit netwerk
beoogt een praktische doelgerichte ondersteuning te bieden aan bibliotheken, cultuurgemeenschaps- en jeugdcentra in Vlaanderen binnen hun transitie naar maak- &
innovatieplaatsen met een kwalitatief STEM/STEAM aanbod voor kinderen en jongeren. Naast
bibliotheken richten ze zich ook op jeugdorganisaties die zich specifiek inzetten voor
kansengroepen zoals bv Minus One (Gent), Quindo (Kortrijk), JOS vzw (Sint-Niklaas).
Verder is Het Beroepenhuis vzw vanop de zijlijn betrokken bij het project BUURTMAKERS.
Buurtmakers gaat met jongeren in een kwetsbare situatie aan de slag om een nood aan te
pakken in hun buurt. Ze zetten hierbij STEM-vaardigheden in om te werken aan een circulaire
economie. Voorlopig wordt de werking (nog) niet georganiseerd in de buurt van Het
Beroepenhuis, maar mogelijks in de toekomst wel.
3.1.4

#STEMhelden

In september 2020 kon er een fysieke vergadering van het STEM-platform doorgaan met Het
Beroepenhuis als gastlocatie. Bij die gelegenheid konden de leden van het STEM-platform
kennis maken met de werking van Het Beroepenhuis.
In de aanloop van deze vergadering werden er contacten gelegd en werd het duidelijk dat er
mogelijks een opportuniteit was om te gaan samenwerken voor de campagne #STEMhelden,
een initiatief van het STEM-platform, Technopolis en de VRT. Om STEM aantrekkelijk te
maken, promoten de initiatiefnemers vrouwelijke rolmodellen in verschillende technische en
technologische beroepen en sectoren. Dat doen ze op maat van kinderen van de 3de graad
van het lager onderwijs, met korte video’s en kindreporters. De filmpjes zijn op verschillende
websites (VRT, Technopolis, …) terug te vinden. Op de website van Technopolis:
https://www.technopolis.be/nl/stemhelden/ wordt er nog meer content aangeboden dan de
filmpjes zelf. Zo wordt er met Brightlab samengewerkt om extra materiaal te voorzien voor
leerkrachten.
Het STEM-platform wilde daarnaast ook graag concrete informatie over de
beroepsprofielen aanbieden aan de jongeren en hun ouders. Omdat er in Het Beroepenhuis
heel concrete informatie op kindermaat wordt aangeboden, waren wij hiervoor misschien de
geknipte partner. Op vraag van Het Beroepenhuis werden ook de VDAB en Onderwijskiezer
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uitgenodigd om hierover in overleg te gaan. Om ook de stem van sectoren met STEM-profielen
rond de tafel te krijgen, sloot Alimento ook aan als host voor de overkoepelende
stemsectoren, in afwachting van een eventuele STEM-adviseur die bij de SERV zou worden
aangesteld.
In december 2020 werd een eerste stuurgroep van dit partnerschap samengebracht met
Fons Leroy als voorzitter. Het gemeenschappelijke doel van deze groep is een
samenwerking waarbij alle actoren elkaar versterken voor een duurzaam aanbod van
informatie naar jongeren en ouders. In eerste instantie vanuit STEM, maar op termijn ook
naar niet-STEM-beroepen (STEM for all). We maakten kennis met alle filmpjes en de
partners, bedrijven en stakeholders van de campagne #STEMhelden en bespraken welk
bestaand informatieaanbod van Het Beroepenhuis, STEMhelden, Onderwijskiezer en VDAB
nu al beter op elkaar kan worden afgestemd.
Er werd daarnaast afgesproken om te werken aan ‘videographics’ die jongeren en hun
ouders informatie op maat brengen over de beroepen uit de filmpjes. Het Beroepenhuis zou
hiervoor de teksten voorzien en VDAB kon met het team digitalisering werk maken van het
bouwen van de interactieve videographics. Er werd aan de hand van het beroep
‘procesoperator’ een voorbeeld uitgewerkt.
https://digitalisering.webleren.be/beroepenhuis/stemhelden/procesoperator/

Zo werd er consensus gevonden over welke elementen er zeker in dergelijke content moeten
aanwezig zijn, zoals de taken van het beroep, de talenten, de verschillende plaatsen waar die
kan werken en de toekomst van het beroep. Er worden ook linken gelegd naar informatie die
bij de VDAB en die bij Onderwijskiezer terug te vinden is.
De bedoeling was om deze videographics alvast aan te bieden op zowel de website van de
VDAB als van Het Beroepenhuis. Op termijn zouden er naast de videographics ook beroepentests, talenten-tests of games geïntegreerd worden. Hiermee hoopte Het Beroepenhuis om
zich voor het eerst met een website rechtstreeks te richten naar het doelpubliek: de jongeren
en hun ouders.
Voorlopig werd er echter geen financiering gevonden voor dit initiatief. Bovendien werd hieraan
gewerkt door een ploeg van ‘Team digitalisering’ bij VDAB, waarvan intussen 2 medewerkers
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veranderd zijn van job. Deze ambitie zit daarom momenteel, hopelijk voor niet te lang, in de
koelkast.
Intussen werd het partnerschap wel uitgebreid met Vlajo, Brightlab, Technopolis en de SERV
en werd het forum vooral aangewend om na te denken over de talenten of competenties van
STEM.
3.2

Samenwerkingsverbanden en projectwerking

Het Beroepenhuis had in 2021 een hele reeks projecten gepland. De pandemie heeft heel wat
projecten in het water laten vallen, maar bracht ook enkele opportuniteiten. We geven graag
een overzicht.
3.2.1

Digitale doebeurs Vlaams-Brabant

Elk schooljaar organiseert de Provincie Vlaams-Brabant een Doebeurs, gericht naar de 3de
graad van het basisonderwijs en de 1ste graad van het secundair onderwijs. Omwille van de
coronamaatregelen kon de fysieke beurs niet doorgaan, waardoor de Provincie op zoek ging
naar een alternatief dat de leerkrachten in de klas konden organiseren. Het Beroepenhuis
heeft dit voor hen uitgewerkt.
Het materiaal bestond uit 4 workshops, een omkaderende handleiding voor de leerkracht
waarin ook een inleidende les vervat zat, een slotles en een filmpje.
In de inleidende les maakten de leerlingen kennis met elk talent van de Talentenkaart van
Het Beroepenhuis, waarna ze de workshops deden. In de slotles tenslotte gingen ze elk hun
eigen Talentenkaart invullen, alsook reflecteren over zichzelf en hun klasgenoten.
De 4 workshops, elk met een duur van 50 minuten, waren de volgende:
1) Studiewaaier: een online Nearpodles waarbij elke leerling individueel aan een tablet
of pc nadenkt over de eigen studiekeuze.
2) Talent Verkend: het bordspel van Het Beroepenhuis om talenten te verbinden aan
vrije tijd en aan beroepen.
3) Eenvoudige machines: lesmateriaal waarbij de leerlingen werken met materialen om
zo zelf eenvoudige machines te maken, maar ook inzicht verwerven in de
geschiedenis van techniek.
4) Toekomstberoepen: een online module waarbij leerlingen per 2 aan een computer
werken om kennis te maken met beroepen van de toekomst in een speelse
methodiek.
Deze digitale do-beurs vond plaats van 15 tot 26 maart 2021 en er konden 5.140 leerlingen
aan deelnemen, naast 104 leerkrachten van voornamelijk basisonderwijs, maar ook 5 uit
secundair onderwijs.
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3.2.2

Beroepenrally Metaal en Technologie

Gelukkig kon de beroepenrally Metaal en Technologie voor 2021 doorgaan, hoewel die wel
verplaatst werd van het voorjaar naar het najaar. Op 21 oktober 2021 konden 140 leerlingen
uit het 4de jaar secundair onderwijs en 17 begeleiders opnieuw bij de bedrijven beroepen
ervaren.
Dit concept had al enkele edities gekend in 2012, 2013, 2014 en 2015 en 2019. Net als in 2019
werd er ook nu weer gekozen voor de doelgroep van leerlingen uit het 4de jaar secundair
onderwijs, maar werd de doelgroep uitgebreid naar jongeren uit richtingen met een
arbeidsmarktfinaliteit.
Opnieuw kwam de financiële ondersteuning van mtech+, bijgestaan door Stad Gent Dienst
Werk om het busvervoer van de leerlingen te voorzien.
Ook voor de editie in 2021 konden we op de partners uit het verleden rekenen, met de
bedrijven: Brose, OCAS, SNOP Automotive, Volvo Engine Center Gent, Plasman en
Adient. Dit jaar kon er nog een nieuwe partner aansluiten: EQUANS, die meteen 2 activiteiten
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verzorgde. Daardoor konden er ook meer leerlingen uitgenodigd worden dan de voorgaande
jaren.
De leerlingen konden deurmodules inbouwen, motoren demonteren, de productie van
bumpers verkennen, proefjes doen om de sterkte van metaal te testen, autozetels monteren
en demonteren en elektrische montages uitvoeren.
Er was bij de scholen opnieuw een heel grote tevredenheid en een vraag naar herhaling. Ook
de bedrijven blikten met trots terug op deze editie.
3.2.3

Nascholingen 3D-printen, Creatief met elektronica en GelijkgeSTEMd

Jaarlijks organiseert Het Beroepenhuis in samenwerking met Mtechplus (voorheen TOFAM
Oost-Vlaanderen) en Ingegno enkele nascholingen voor leerkrachten van de derde graad
basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs.
Tijdens de nascholing ‘Creatief aan de slag met elektronica’ wordt input gegeven om op
een creatieve en low budget manier in de klas aan de slag te gaan met elektronica. Omdat
deze sessie best fysiek kan plaatsvinden werd de sessie een paar keer uitgesteld wegens de
coronamaatregelen. Het was uiteindelijk niet meer haalbaar om deze sessie dit jaar nog in te
plannen. We plannen deze sessie echter opnieuw in voor komend voorjaar.
De nascholing 3D-printen werd al in 2020 meermaals uitgesteld. In het voorjaar lukte het dan
uiteindelijk toch om een reeks van twee sessies, evenwel begrensd tot 10 deelnemers, te
organiseren (in plaats van het maximum van 16 deelnemers).
Tijdens een eerste deel leren de deelnemers 3D-tekenen en maken ze een eigen ontwerp.
Deze sessie werd via Zoom georganiseerd. Deelnemers konden kiezen tussen het
tekenprogramma Tinkercad (voor beginners) en Fusion 360 (eerder voor secundair onderwijs).
Tijdens een tweede ‘live’ sessie volgde dan de praktische toepassing over de werking van
verschillende 3D-printers om nadien een eigen ontwerp te kunnen printen. Leerkrachten
kunnen na het volgen van deze opleiding onze Vertex 3D-printers ontlenen.
Ook vanuit GelijkgeSTEMd werd ingezet op verschillende opleidingen, aangeboden door de
verschillende partners van het GelijkgeSTEMd-netwerk. Het Beroepenhuis gaf op 2 momenten
in het voorjaar van 2021 een online opleiding rond de talentenmethodieken die we
gebruiken tijdens STEM-activiteiten. In totaal namen 16 personen hieraan deel (leerkrachten,
partners GelijkgeSTEMd, aanbieders STEM-aanbod).
3.2.4

Techniekfestival

Ook deze 13de editie van het Techniekfestival ging niet fysiek door vanwege de Coronapandemie en bijhorende maatregelen. Toch werd er een digitaal alternatief voorzien van 20
tot 23 mei 2021. Hieraan namen 1808 leerlingen en 88 leerkrachten deel.
Het Beroepenhuis maakte opnieuw een educatieve omkadering (een les vooraf en een les
nadien) en verzorgde een digitale stand. Daarnaast ontwikkelden we ook voor de stand van
mtech+ een online nearpod-les rond metaal en technologie, gelinkt aan talenten en simple
machines. Op de digitale beurs was ook plaats voor een webinarplatform. Het Beroepenhuis
maakte een educatief filmpje rond simple machines, om leerlingen warm te maken voor
techniek.
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Daarnaast werd ook een DOE-box samengesteld voor de deelnemende basisscholen, waarin
volgende onderdelen door Het Beroepenhuis werden voorzien: het klasspel Talent Verkend,
alsook een materialenkit met lesfiches om zelf simple machines te maken in de klas.
3.2.5

Technoboost ONLINE

De evenementen van Technoboost konden in 2021 enkel online doorgaan en werden daardoor
anders aangepakt dan gewoonlijk. Om dit te kaderen geven we toch eerst een kleine historiek
van dit project.
In mei 2018 vond de eerste editie plaats van het Technoboost Techniekevent. Technoboost is
een sectoroverschrijdend project dat de ‘tech’ in West-Vlaanderen maximaal wil promoten. Dat
doen ze door acties op te zetten die de industriële sector in het voetlicht plaatst en door ouders
en (toekomstige) leerlingen te wijzen op de unieke troeven van het technisch en
beroepsonderwijs – meer bepaald het studiegebied mechanica-elektriciteit. Het partnerschap
bestaat uit de Provincie West-Vlaanderen, RTC West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen en
de sectoren Cobot, mtech+, PlastiQ, Alimento, Co-valent en Volta.
Eén van de acties van Technoboost is het Techniekevent. In mei 2018 ging dit door in Expo
Kortrijk. De beurs bestaat uit standen van bedrijven, technische scholen en sectoren. Er
werden verschillende doelgroepen uitgenodigd: bedrijven, werkzoekenden, leerlingen uit
secundair onderwijs en leerlingen uit de 3de graad van het basisonderwijs. Het Beroepenhuis
werd betrokken in het aanbod voor de leerlingen uit de 3de graad van het basisonderwijs.
In groepjes van 10 kregen de leerlingen uit de West-Vlaamse scholen een vol programma van
een halve dag, bestaande uit 4 technische workshops, verzorgd door technische scholen of
door bedrijven en 1 show. Het doorschuifsysteem, de ontvangst van de leerlingen en het
omkaderende lesmateriaal werd door Het Beroepenhuis verzorgd.
In mei 2019 vond de 2de editie plaats in Roeselare Expo volgens een gelijkaardig recept. Alleen
werden de shows vervangen door nog meer workshops, waardoor elke groep nu aan 6
technische workshops kon deelnemen. Ook het omkaderende lesmateriaal en de
begeleidende documenten op de dag zelf werden geoptimaliseerd.
Het partnerschap van Technoboost maakte voor het schooljaar 2019-2020 een koerswijziging.
In de plaats van 1 jaarlijks techniekevent voor zo’n 1000 leerlingen, wilde men nu iets lokaler
te werk gaan en 3 kleinere events op poten zetten. Deze edities werden gepland: in november
2019 Waregem, in februari 2020 Tielt en in mei 2020 Ieper. Er werd ook al verder gekeken,
met een event in Brugge voor het najaar van 2020. Telkens werd Het Beroepenhuis gevraagd
om het omkaderende lesmateriaal en het onthaal van de leerlingen uit het basisonderwijs te
voorzien.
Op 19 november 2019 konden we in Waregem 511 leerlingen bereiken, samen met 54
leerkrachten en (groot)ouders. Voor het eerst werd Het Beroepenhuis ook ingeschakeld om
zelf 2 technische workshops te voorzien. We kozen voor een workshop waarbij de leerlingen
motoren kunnen demonteren en monteren en een creatieve workshop met een ‘simple
machines bingo’.
Op 20 februari 2020 konden we in Tielt 724 leerlingen bereiken, met 28 leerkrachten en 45
(groot)ouders. Opnieuw konden we de jongeren onthalen en dezelfde 2 workshops aanbieden.
Normaal gezien ging hierna de editie in Ieper doorgaan, op 7 mei 2020, waarvoor al 885
leerlingen waren ingeschreven. Dit kon uiteraard niet doorgaan. Hetzelfde geldt voor de editie
in Brugge, die oorspronkelijk in het najaar van 2020 gepland stond.
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In de plaats heeft het partnerschap van Technoboost ingezet op enerzijds lesmateriaal in de
vorm van 6 techniekchallenges die doorheen het schooljaar aan 50 scholen uit WestVlaanderen werden bezorgd. Anderzijds werd er van 3 tot 7 mei 2021 een digitale editie van
het event georganiseerd. Leerkrachten konden deelnemen aan een webinar, de online beurs
bezoeken waar bedrijven en technische scholen standen hadden, deelnemen aan 4
workshops in de klas en een slotshow van de techniekgoochelaar meevolgen. In totaal konden
862 leerlingen hieraan deelnemen, samen met 40 leerkrachten. Voor deze digitale editie heeft
Het Beroepenhuis de volgende educatieve producten uitgewerkt:
1) Een webinar in de vorm van een live quiz voor alle scholen die hadden meegedaan
met de techniek challenges.
2) 4 workshops:
a. Studiewaaier: een online Nearpodles waarbij elke leerling individueel aan een
tablet of pc nadenkt over de eigen studiekeuze.
b. Eenvoudige machines (basisles): lesmateriaal waarbij de leerlingen werken
met materialen om zo zelf eenvoudige machines te maken, maar ook inzicht
verwerven in de geschiedenis van techniek.
c. Eenvoudige machines (uitbreiding): lesmateriaal waarbij de leerlingen de
geleerde systemen toepassen bij het maken van automata.
d. Toekomstberoepen: een online module waarbij leerlingen per 2 aan een
computer werken om kennis te maken met beroepen van de toekomst in een
speelse methodiek.
3) Een handleiding als leidraad voor de leerkrachten bij het hele event.
In 2022 worden opnieuw 2 edities van Technoboost Techniekevent gepland. De editie van
februari 2022 werd opnieuw naar een digitale vorm gebracht. Dit keer koos het partnerschap
voor een quiz ‘De slimste jr Technieker’, die live kan gevolgd worden en waarbij klasteams
met de tablet in real time de antwoorden kunnen doorgeven. Het Beroepenhuis vzw verzorgt
hier mee de presentatie van de quiz op 25 februari 2022.
Voor de editie van het najaar 2022 werd nog geen beslissing genomen.
3.2.6

WAW

3.2.6.1 Wijs aan ‘t werk
Met het project ‘Wijs! aan ’t werk’ (WAW) ondersteunt de Stad Gent leerkrachten van de 3de
graad secundair onderwijs van de scholen in de Gentse regio. De bedoeling is om meer
arbeidsmarkteducatie te realiseren en te stimuleren. Na sinds 2011 verantwoordelijk te zijn
geweest voor het voorbereidende onderzoek, de ontwikkeling en eerste disseminatie van de
goestingsmethodiek en de productenmand, blijft Het Beroepenhuis zijn opgebouwde knowhow
inzetten. Concreet werden in 2021 2 educatieve medewerkers uitgestuurd voor sessies in de
klas, in opdracht van de coördinerende Dienst Werk. Deze medewerkers maken deel uit van
het WAW-vormingsteam, en stonden in 2021 ingepland voor 30 sessies, waarvan er 23
konden doorgaan. Hiermee bereikten we in totaal 280 leerlingen en 33 leerkrachten (2019:
175 leerlingen en 27 leerkrachten). Deze aantallen liggen nog steeds een pak lager dan voor
de coronacrisis.
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3.2.6.2 Arbeidsmarkteducatie op de Toekomstdag van OLVI Boom op 9 november
2021
In september 2020 kregen we vanuit OLVI Boom voor het eerst de vraag om deel te nemen
aan hun Toekomstdag voor leerlingen uit het zesde middelbaar. Het Beroepenhuis tekende
toen present, naast o.a. het CLB en het ABVV, met twee vormingsmedewerkers die elk twee
sessies gaven.
Ook afgelopen jaar waren we daar opnieuw van de partij, met één vormingsmedewerker. Daar
werden twee gelijkaardige sessies gegeven rond gedrag en vaardigheden, voortvloeiend
vanuit onze expertise binnen WAW (Wijs aan ’t Werk). In totaal namen 24 leerlingen en 2
leerkrachten deel aan onze sessie.
Achteraf kregen we nog wat feedback van hun kwaliteitscoördinator:
De feedback van de leerkrachten was zeer positief. Het feit dat de sessie zo goed is aangepast
aan het doelpubliek doet hen altijd veel plezier.”
3.2.7

Rally Zorg

Jongeren van de 2de en 3de graad secundair onderwijs leren in een voor- of namiddag op een
ervaringsgerichte manier verschillende beroepen uit de social profit kennen en dit door
verschillende locaties te bezoeken. Zo worden de beroepen uit de onbekendheid gehaald en
kunnen leerlingen uittesten of ze de juiste talenten en interesses in huis hebben voor deze
zorgberoepen.
De opdrachten bestaan uit:
een (deel)taak van iemand die het beroep uitoefent
een taak waarbij de talenten/competenties van dat beroep ervaren kunnen worden
Elke opdracht duurt een 20-tal minuten en wordt begeleid door een persoon die dit beroep
uitvoert zodat ook extra info kan gegeven worden over de job.
Er werd voor deze editie van de zorgberoepenrally’s opnieuw per stad een apart traject
uitgewerkt voor de leerlingen van de a-stroom en b-stroom. Het blijft echter moeilijk om de
ASO-richtingen te overtuigen om deel te nemen.
3.2.7.1 Zorgberoepenrally’s in Oost-Vlaanderen
3.2.7.1.1 Digitale zorgberoepenrally’s
Omwille van COVID-19 konden de fysieke rally’s in het schooljaar 2020-2021 niet doorgaan
en werd er een digitaal alternatief uitgewerkt. In een voormiddag (b-stroom) of namiddag
(a-stroom) konden de leerlingen in de klas of via afstandsonderwijs 3 of 4 digitale sessies
volgen van telkens 30 minuten waarbij ze via verschillende werkvormen kennismaakten met
enkele beroepen en thema’s uit de zorgsector. Er werd ook ruimte voorzien om vragen te
stellen aan de zorgexperts.
De partners die normaal de activiteiten ter plaatse uitwerken en begeleiden, bereidden deze
keer een online sessie voor.
De online sessies verliepen via Teams. De leerlingen volgden ofwel als klasgroep op school
de sessies mee ofwel individueel via afstandsonderwijs.
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De leerkrachten kregen op voorhand de planning met wanneer ze in welke sessie konden
inloggen.
De begeleiders van de sessies gebruikten verschillende werkvormen om de interactie met de
leerlingen te bevorderen: Kahoot-quiz, stellingenspel, interactieve demo, vraaggesprek aan de
hand van filmpjes, …
Per halve dag konden 4 verschillende klasbubbels deelnemen, rekening houdend met de
schooluren konden er namelijk 4 verschillende tijdsloten ingepland worden per klas.
In totaal namen 413 leerlingen en 40 leerkrachten deel aan de digitale zorgrally’s, waarvan
135 leerlingen en 10 leerkrachten in Gent, 91 leerlingen en 7 leerkrachten in Deinze, 78
leerlingen en 11 leerkrachten in Aalst en 109 leerlingen en 12 leerkrachten in Sint-Niklaas.
Het Beroepenhuis vzw ontwikkelde een algemeen educatief pakket over het werken in de
zorg voor de deelnemende scholen. Ook nam Het Beroepenhuis – in samenwerking met de
provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent - de algemene organisatie op zich, de partners
zorgden voor de concrete uitwerking van de digitale sessies. Aan de hand van het draaiboek
bleef iedereen op de hoogte van de stand van zaken.
3.2.7.1.2 Fysieke zorgberoepenrally’s
In het najaar van 2021 konden er drie zorgrally’s fysiek doorgaan. Dit in de gemeenten Aalter,
Gent en Geraardsbergen. Ook voor de fysieke zorgrally’s ontwikkelde Het Beroepenhuis een
algemeen educatief pakket en nam het samen met de provincie Oost-Vlaanderen de
algemene organisatie op zich.
Tijdens de (fysieke) zorgberoepenrally doorlopen de groepjes leerlingen een parcours met 6
verschillende activiteiten. Elk beroep wordt kort toegelicht, daarna kunnen de leerlingen zelf
een (deel)taak van dat beroep (met de nodige talenten) uitproberen. De verschillende locaties
waar de workshops doorgaan bevinden zich op wandelafstand van elkaar.
In totaal waren 391 leerlingen en 29 leerkrachten ingeschreven, waarvan 128 leerlingen en
12 leerkrachten in Aalter, 137 leerlingen en 12 leerkrachten in Gent en 126 leerlingen en 13
leerkrachten in Geraardsbergen. Zij werden per halve dag in 6 groepen verdeeld voor het
doorschuifsysteem.
3.2.7.2 Zorgberoepenrally in Vlaams-Brabant
In het najaar van 2021 zou een eerste editie van de zorgberoepenrally in Tienen doorgaan.
Omwille van de geldende coronamaatregelen werd echter beslist om dit uit te stellen naar
het voorjaar van 2022.

3.2.7.3 Zorgberoepenrally in Limburg
Als gevolg van de Covidpandemie werden de Limburgse zorgberoepenrally’s uitgesteld naar
het voorjaar van 2022.
Hieronder een overzicht van de verschillende locaties en hun data:
Hasselt (campus Virga Jesse)
Hasselt (campus Salvator)
Pelt
Genk

15/03/2022
22/03/2022
24/03/2022
21/04/2022
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117

Maaseik
Heusden-Zolder

3.2.8

28/04/2022
28/04/2022

Digitale talentenmaand in samenwerking met VDAB

Vanwege de coronapandemie werd de doedag (die al sinds 2002 georganiseerd wordt en vorig
jaar een Digitale Talentenweek werd) ook dit jaar opnieuw omgeschakeld naar een digitaal
evenement: de Talentenweek werd een ‘Digitale Talentenmaand’.
Deze ging door van 25 oktober tot 26 november 2021. Hier konden leerlingen van het 6de
leerjaar kennismaken met 6 verschillende digitale modules met als rode draad talenten (1.
Talenten – 2. Beroepen en talenten – 3. Talent in context – 4. Talent en toekomst – 5. Opleiding
en talent – 6. Talentenprofiel). Het Beroepenhuis maakt al dit lesmateriaal aan, zorgt voor de
pedagogische omkadering, de algemene organisatie en alle communicatie met partners en
scholen en inschrijving van de scholen. In dit evenement werden de in te kleuren bolletjes op
de Talentenkaart vervangen door een batterij, waarin leerlingen gradueel konden aanduiden
in welke mate ze een talent bezaten. Zo werd nog beter aangesloten bij de growth mindset.
Bij module 2. Beroepen en talenten, organiseerden VDAB, Engie Equans en de sector Kapper
en schoonheidsspecialist live Google Meet-sessies tussen telkens een instructeur en 1 of 2
klassen. VDAB zorgde ook dat de landingspagina via hun website kon gehost worden.
Aan deze Digitale Talentenmaand, waaraan leerlingen online in de eigen klas konden
deelnemen, namen 5688 leerlingen en 295 leerkrachten deel uit 189 verschillende scholen.
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118

3.2.9

IT Spree

Op 17 november 2020 stond er een nieuw concept op de planning: een beroepenrally voor
de IT-sector, de IT Spree, gericht op leerlingen uit het 6de jaar secundair onderwijs uit TSO en
ASO. In samenwerking met Stad Gent en onder de vlag van Skills Navigator wilden we deze
sector met heel veel toekomstmogelijkheden onder de aandacht brengen. In het concept
gingen we maximaal 160 leerlingen voor een volledige dag laten deelnemen aan workshops
bij 5 verschillende IT bedrijven uit Gent: Sitemanager, IMEC, In The Pocket, Cloudoki en
District09. Omkaderend lesmateriaal ging de leerlingen vooraf en nadien hierbij begeleiden.
Dit kon helaas niet doorgaan op de geplande datum. Eerst werd een uitstel voorgesteld naar
12 maart 2021. Na de kerstvakantie werd dan besloten om het over een digitale boeg te
gooien. De datum van 12 maart bleef behouden. Het omkaderend lesmateriaal werd zodanig
herwerkt dat leerlingen dit perfect in afstandsonderwijs zelfstandig konden doorlopen,
aangevuld met verschillende digitale activiteiten via learning-apps. Voor het event zelf werd er
gekozen voor het platform Hopin.
Er namen 65 leerlingen deel aan het online event, uit 5 verschillende scholen, samen met 6
leerkrachten. De ingeschreven leerlingen kwamen uit het 6de jaar van de opleidingen
Industriële ICT, IT en netwerken en Informaticabeheer en boekhouden.
Het aanbod op het event zelf bestond nu uit:
- Een panelgesprek met alle deelnemende bedrijven, waarbij er vooral aandacht ging
naar de voor- en nadelen van werken in de sector, tips bij solliciteren in de sector en
de nieuwe trends in de sector. Er was aansluitend de kans om in verschillende chatrooms nog individueel vragen te stellen aan de bedrijfs-medewerkers. Sommige
leerlingen maakten hier gretig gebruik van.
- 4 webinars van de betrokken bedrijven (elke deelnemer koos er 2)
- 3 actieve workshops van op afstand (over design thinking, IFTT en Unity)
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De feedback op dit event was wisselend. Hoewel er veel enthousiasme was in de chat van het
event, bleken sommige webinars en ook sommige workshops toch niet helemaal op de
leerlingen afgestemd. Uiteraard werd bij de evaluatie ook herhaald dat het heel jammer was
dat de leerlingen niet fysiek bij de bedrijven op bezoek konden gaan.
3.2.10 Overzicht annulaties projecten

VOORJAAR ANNULATIE projecten Coronacrisis
Vooropgesteld
bereik

119

120

1,2 en 9 februari
1 en 8/3/2021

Wijs aan 't werk sessies Tuinbouwschool Melle
VISO Mariakerke Wijs aan 't Werk

24/03/2021
25/03/2021
30/03/2020

Hogent Ledegank Lerarenopleiding vorming
studenten
Zorgrally Hasselt (campus Salvator)
Zorgrally Genk

7/04/2021
22/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
19 en 20/4/21
6/mei

CVO-beurs vorming voor leerkrachten ivm
talenten
Zorgrally Maaseik
Zorgrally Overpelt
Zorgrally Heusden-Zolder
KTA GITO Groenkouter Wijs aan 't Werk
Zorgrally Hasselt (campus Virga Jesse)

33
40
39
84
114
20
130
88
89
26
108
771
Vooropgesteld
bereik
29
128

NAJAAR ANNULATIE projecten Coronacrisis
24/11/2021 WAW-sessies Tectura
25/11/2021 Zorgberoepenrally Tienen
Dag van de studiekeuze (RTC West-Vlaanderen
en Provincie West-Vlaanderen) workshop voor
2/12/2021 leerkrachten
Intervisie Uilenspel vzw toeleiding
9/12/2021 kansengroepen en ouders

31
218

4 Bereik van de activiteiten
Kalenderjaar 2021. Bereik met de kernwerking (vnl. in huis).

Leerlingen tijdens de schooluren
Bezoekers op gezinsdagen
Bereik ouders excl. Gezinsdagen
BH@school
Totaal gesubs

leerkrachten/
Leerlingen
Ouders begeleiders
3382
298
428
357
0
32
6
718
0
51
4.917
355

Kalenderjaar 2021. Totaalbereik van Het Beroepenhuis.

Kernwerking
Leerkrachten/begeleiders
Vrije bezoekers
Projecten

Leerlingen/Ouders
Andere
4.917

14.934
19.851
21.194

TOTAAL

120

30

355
22
966
1.343

121

Het bereik wat betreft de kernwerking bedraagt voor het kalenderjaar 2021 4.917
(leerlingen en ouders). Het totale bereik van Het Beroepenhuis bedraagt voor het
kalenderjaar 2021 21.194 leerlingen, ouders en anderen. 23.20% van het bereik is dus toe
te schrijven aan de kernwerking.
De vooropgestelde doelen konden niet worden gehaald omwille van alle maatregelen die we
moesten nemen naar aanleiding van de coronapandemie. Er waren voor het kalenderjaar,
alleen al voor wat betreft de schoolbezoeken, reservaties voor 8.173 leerlingen die moesten
worden geannuleerd. Voor de kernwerking betekende dit coronajaar opnieuw een daling van
het bereik met 2,65% (ten opzichte van 2019 is dat een daling met 59,44). Voor het totaalbereik
kenden we opnieuw een stijging met 35,74% (door de inzet op gedigitaliseerde projecten). Ten
opzichte van het ‘normale’ jaar 2019 kende ook het totaalbereik nog een daling van 14,80%.
Het bereik doorheen de jaren voor het totaal en de kernwerking en dit vanaf kalenderjaar 2011,
ziet eruit als volgt:
Bereik 2011-2021
Kalenderjaar 2011
Kalenderjaar 2012
Kalenderjaar 2013
Kalenderjaar 2014
Kalenderjaar 2015
Kalenderjaar 2016
Kalenderjaar 2017
Kalenderjaar 2018
Kalenderjaar 2019
Kalenderjaar 2020
Kalenderjaar 2021

totaalbereik
kernwerking
15.364
9.278
15.541
9.461
16.673
10.785
17.382
12.260
18.216
12.199
19.538
11.929
21.096
12.208
23.947
11.686
24.876
12.122
15.614
5.051
21.194
4.917

Bereik 2011-2021
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

totaalbereik

gesubs. kernwerking

121

