Infomarkt

Opties na het secundair onderwijs
Wanneer?
Woensdag 13 maart 12u30-17u
Waar?
Ons middelheem
Bredabaan 425, 2930 Brasschaat
Wat?
Infostanden en infosessies ter ondersteuning van het
maken van een keuze tijdens of na het afronden van
het secundair onderwijs
Programma?
* Aan de infostanden kan je terecht met je vragen
van 12u30 tot 17u
* Per uur zijn er telkens 3 infosessies:

13u-13u45

14u-14u45

15u-15u45

16u-16u45

- Defensie
- AFS
- HBO5
- Examencommissie
& Se-n-Se
- Go strange Jint
- Leren & werken

- Politie
- HBO5 VPK
- VDAB
-Examencommissie
& Se-n-Se
- Brandweer
- CVO

Inhoud?
De inhoud van de infosessies is terug te vinden op de achterzijde. De
opleidingen bachelor en master zullen niet vertegenwoordigd zijn op dit
evenement.
Hoe inschrijven?
Via de website www.vclbvnk.be of telefonisch via één van onze
vestigingssecretariaten.
Brasschaat
Essen
Wijnegem
03/651.88.85
03/667.28.28
03/353.93.91

De infosessies:
- Defensie
Werken bij Defensie is een unieke ervaring. Bij ons staat teamwork altijd centraal. Na je opleiding kan
je deelnemen aan buitenlandse opdrachten en oefeningen.

- AFS
Een workshop met de mogelijkheden van een buitenlandse schoolervaring (trimester / semester /
jaar) of vrijwilligerswerk in buitenland.

- Hoger beroepsonderwijs (HBO5)
De richtingen van het hoger beroepsonderwijs situeren zich qua niveau tussen secundair onderwijs
en de professionele bachelor in de hogescholen. Met het diploma van gegradueerde op zak kan je
meteen naar de arbeidsmarkt. Onze opleidingen vormen ook de ideale opstap als je later nog een
professionele bachelor wil volgen.

- Politie
Er zal informatie voorzien worden omtrent het politiekorps en de politieopleiding.

- Hoger beroepsonderwijs verpleegkunde (HBO VPK)
Je hebt belangstelling voor de mens en zijn leefomgeving, je bent sociaal en hulpvaardig! Na het
volgen van de driejarige opleiding kan je het graduaatsdiploma HBO5 verpleegkunde behalen.
Hiermee kan je aan de slag in de verschillende sectoren van de gezondheidszorg.

- VDAB
De werkwinkel van VDAB helpt je bij de eerste stappen op zoek naar werk. We bekijken samen wat
de mogelijkheden zijn en ondersteunen je in je zoektocht.

- Examencommissie en Se-n-Se
Deelnemen aan de examencommissie vraagt de nodige inzet, zelfstandigheid en discipline. Je volgt
geen les , moet zelf handboeken en nuttige informatie verzamelen en daarnaast zelf je examens
plannen en regelmatig studeren. Het is één manier om je diploma secundair te behalen. De
opleidingen van Se-n-Se zijn een vervolg op het gewone secundaire onderwijs die op maat zijn
gesneden voor wie 6TSO, KSO of 7BSO heeft afgerond. Sommige opleidingen veronderstellen een
specifieke voorstudie.

- Go strange Jint
Met het vrijwilligerswerk via het European Solidarity Corps draai je van 2 tot 12 maanden als
vrijwilliger mee in een organisatie in een ander Europees land. Het takenpakket is even divers als de
organisaties zelf: sociaal, cultureel, ecologisch, media, vrije tijd enz. De Europese Commissie
subsidieert jouw verblijf, zodat een deelname je bijna niks kost. Voor jongeren van 18 tot en met 30
jaar.

- Leren & Werken
Leren en werken of werkplekleren verwijst naar opleidingssystemen waarin de cursisten afwisselend
op school (of in een schools milieu) en op de werkvloer professionele vaardigheden aanleren.

- Brandweer
De verschillende opties tot het werken als brandweer zullen overlopen worden.

- Centrum voor Volwassenen Onderwijs (CVO)
Het Tweedekansonderwijs biedt hen de mogelijkheid om in het volwassenenonderwijs een traject
naar een diploma te volgen. Dit traject is modulair, erg flexibel en persoonlijk.

