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Nieuws van de 

'Leerloopbaanadviseu

rs'  

De leerloopbaanadviseurs ondersteunen 

onderwijsprofessionals en hulpverleners uit jeugd- en 

welzijnswerk met vragen over mogelijke 

leerloopbaantrajecten van jongeren vanaf 17 tot en 

met 25 jaar. Met deze nieuwsbrief willen we jullie 

informeren over onze eigen acties, maar ook 

relevante zaken van onze partners krijgen een 

plaats. 

Deel deze informatie met de leerlingbegeleiders 

van je school! 

Leerloopbaanadviseurs  

 Ook dit schooljaar kunnen scholen de 

leerloopbaanadviseurs contacteren voor het 

organiseren van infosessies voor 17 plussers 

  

  

In 't kort: 

Contactgegevens: 

leerloopbaanadviseurs@antwerpen

.be 

03 338 96 01 
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die geen slaagkansen meer hebben, in 

samenwerking met het CLB, VDAB en de 

arbeidscompetentiebegeleiders. De school 

nodigt de jongeren uit en zorgt voor een lokaal. 

Wij geven informatie op maat over hun 

toekomstmogelijkheden in onderwijs of op de 

arbeidsmarkt. We spreken onderling af wie de 

jongere verder opvolgt. 

 

Contacteer ons als je interesse hebt voor 

een infosessie op jouw school! 

 Momenteel wordt vanuit de 

leerloopbaanadviseurs de laatste hand gelegd 

aan een draaiboek voor scholen rond de warme 

overdracht van (vroegtijdige) schoolverlaters 

en/of jongeren met risico op vroegtijdig 

schoolverlaten. We reiken scholen tools aan, 

met als doel dat alle leerlingen beschikken over 

voldoende informatie en, indien nodig 

ondersteuning, om hun weg te vinden binnen 

het opleidingslandschap en de arbeidsmarkt bij 

verlaten van de school. 

 

Onze medewerker Brechtje 

Vandergraesen gaat alvast een 

aantal scholen bezoeken om het 

project voor te stellen. Aarzel niet 

om ons te contacteren als je interesse hebt! 

  

 Binnen het netwerk voor een verbindend en 

herstellend schoolklimaat, gaat er dit schooljaar 

een intervisietraject door voor scholen die aan 

de slag zijn met het vierladenmodel. Zowel 

beleidsmedewerkers als leerkrachten worden 

uitgenodigd. 

 

Volgende drie sessies zijn gepland. De locaties 

worden nog meegedeeld. 

 

  



16 januari 2020: 13u00 - 16u00 

20 februari 2020: 13u00 - 16u00 

19 maart 2020: 13u00 - 16u00 

>> Meer informatie 

 

Contacteer ons als je school interesse heeft om 

deel te nemen aan dit traject. 

 

Op 20 november vertelt IMS vanuit haar eigen 

praktijk hoe zij de dialoog met ouders aangaan. 

Ben je nieuwsgierig naar hun aanpak, wil je 

feedback geven of eigen goede praktijken 

delen? Dan ben je welkom bij IMS op 20 

november van 9 tot 12 uur, Turnhoutsebaan 79, 

2140 Antwerpen. 

>> Inschrijven 

  

 De netwerkkaart uitvalpreventie geeft een 

overzicht van het ondersteunend aanbod van 

organisaties voor scholen en leerlingen in 

Antwerpen. De kaart beperkt zich tot centrale 

thema’s en neemt enkel die organisaties op 

met een aanbod voor scholen, schoolteams 

en/of leerlingen.. 

Onderwijs  

Volwassenenonderwijs 

 

Het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs 

gaat voortaan verder onder de naam CVO Vitant. Dat is 

de nieuwe koepelnaam voor Toekomstonderwijs, CVO 

Sopro en CVO Provincie Antwerpen die samensmelten 

tot één groot opleidingscentrum. 

Voor de cursisten zal er weinig veranderen en ook op 

de praktijk zal de samensmelting weinig invloed 

hebben. Maar voor de organisatie betekent dit dat de 

expertise tussen de verschillende opleidingen 

gemakkelijker gedeeld kan worden. 
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Graduaatsopleidingen 

Als je jongeren wil doorverwijzen naar een 

graduaatsopleiding, moet je er rekening mee houden 

dat HBO5 vanaf dit academiejaar een integraal 

onderdeel van het hoger onderwijs is geworden. Dit 

betekent dat de cursisten hogeschoolstudenten worden 

en toegang krijgen tot studietoelagen en 

studentenvoorzieningen. 

Men spreekt niet meer over HBO5-opleidingen, maar 

over graduaatsopleidingen. 

 TNA: Ingekanteld bij Thomas More: 

http://www.thomasmore.be/opleidingen/gradua

at-hbo5 

 HBO 5 Antwerpen: Ingekanteld bij Artesis 

Plantijn Hogeschool (AP) : 

https://www.ap.be/graduaat-hbo5-antwerpen 

 CVO Provincie Antwerpen: Ingekanteld  bij 

AP 

 CVO Antwerpen: Ingekanteld bij AP 

Belangrijk om weten!  

Ook jongeren die geen diploma secundair onderwijs 

behaald hebben, kunnen een HBO5 opleiding 

beginnen, mits zij slagen voor een toelatingsproef. 

Inschrijven voor een proef is verplicht. 

Een positief resultaat geeft enkel toegang tot de 

instelling waar de proef werd afgelegd. 

Een proef kan per academiejaar afgelegd worden. Als 

je slim kiest, kan je dus de proef zowel in mei als in 

september afleggen. 

Infobundels toelatingsproeven: 

 KULeuven 

 AP 
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Arbeidsmarkt  

Duaal leertraject B-post 

Bpost start dit schooljaar met een nieuw 

opleidingsprogramma op maat in een duaal leertraject 

voor de functie van polyvalent postvrouw/postman. 

Bpost is één van de eerste Belgische werkgevers die 

op grote schaal inzet op opleiding voor toekomstige 

medewerkers. Het bedrijf gaat hiervoor een 

partnerschap aan met de Vlaamse centra voor 

volwassenonderwijs. 

Cursisten worden sterk gecoacht door zowel een 

mentornetwerk bij bpost als door de medewerkers van 

het CVO. 

Na het traject ontvangt de deelnemer het diploma 

secundair onderwijs (indien dit nog niet behaald werd) 

en krijgt hij/zij een contract bij bpost. 

Daarnaast kan men tijdens de opleiding ook theorie-en 

praktijklessen rijbewijs B volgen (met de in-house 

rijschool van bpost). 

Doelgroep: 

 Leeftijd: alle leeftijden met bijzondere focus op 

18-26 jarigen. 

 Niveau Nederlands: minimum 2.3. 

In de toekomst is een voortraject mogelijk met 

NT2 modules. Dit zou starten vanaf 1/1/2020. 

 Om uitval zo laag mogelijk te houden, wordt er 

gescreend op taalvaardigheid, attitude en soft 

skills. Men mikt qua (voor)kennis op het niveau 

lager secundair onderwijs. Belangrijk hierbij is 

dat de kandidaat in een vast ploegensysteem 

kan/wil werken, fysiek een goede conditie heeft 

en ook graag buiten werkt. 

Meer informatie: 

Kathleen Van Landeghem, GO! CVO Antwerpen, 

Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken. 

032(0)473676138 



kathleen.vanlandeghem@cvoantwerpen.be 

www.cvoantwerpen.be 

 

Jongerenconsulenten VDAB 

Hier vind je de VDAB-jongerenconsulenten voor 

Antwerpen. Contacteer hen en zorg voor een warme 

overdracht voor elke jongere. 

 Deurne:  

Leni Du Four, 0471 75 21 

67,  leni.dufour@vdab.be 

 Borgerhout en Zuid:  

Soumaya Bougrine, 03 202 19 

28, soumaya.bougrine@vdab.be 

Samira Arbage, 0471 83 20 

45,  samira.arbage@vdab.be 

 Linkeroever en Berchem: 

Alex Bluekens, 0471 83 19 

74,  alex.bluekens@vdab.be 

 Luchtbal en Merksem: 

Hilde Bos, 0471 75 24 23,  hilde.bos@vdab.be 

 Hoboken, Wilrijk, Kiel: 

Mevlüde Coskun, 0470 18 36 

95  mevlude.coskun@vdab.be 

Wendy Van Horebeek, 0470 85 32 

73  wendy.vanhorebeek@vdab.be 

 Antwerpen Noord: 

Kim Rottiers, 0473 70 10 

76, kim.rottiers@vdab.be 

  

Jeugd  

Als je jongeren in begeleiding hebt die hulp nodig 

hebben bij het zoeken naar een (studenten)job of 

erover nadenken de school te verlaten en werk te 

zoeken, kan je beroep doen op de 

arbeidscompetentiebegeleiders (ACB’ers) uit het 

jeugdwerk. Zij nemen jongeren mee op sleeptouw en 
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leren hen tips & tricks om hun weg te vinden. 

 

Hier een overzicht van de ACB’ers per regio: 

 Centrum/Borgerhout/2018-2600 

Mostafa Ameziane, 0489 31 52 64,  

mostafa.ameziane@jes.be 

  

 Berchem 

Xavier De Winter, 0491 33 47 86, 

xavier.dewinter@krasjeugdwerk.be 

  

 Hoboken/Kiel 

Mounir Hammouti, 0490 64 58 07, 

mounir.hammouti@formaat.be 

  

 Deurne/Merksem/2060 

Rachid El Ajjaj, 0489 31 52 65, 

rachid.elajjaj@jes.be 

Ahmed Sababti, 0487 57 40 43, 

ahmed.sababti@krasjeugdwerk.be 

  

 Eilandje/Noord/Luchtbal/Linkeroever 

Ulli Peelmans, 0484 68 37 93, 

ulli.peelmans@krasjeugdwerk.be 

  

 ACB-meisjes 

Sarah Chbabi (Deurne/Borgerhout), 

0477 77 44 57, sarah.chbabi@jes.be 

Paulina Konadu 

(Linkeroever/Hoboken/Berchem), 

0484 40 95 05, paulina.konadu@formaat.be 

Leila El Makrini (Merksem/Antwerpen-Noord/ 

Kiel), 

0473 13 38 

77, leila.elmakrini@krasjeugdwerk.be 

Parinaz Kashani (Luchtbal/Rozemaai),  

0485 73 03 97, parinaz.kashani@jes.be 
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leerloopbaanadviseurs@stad.antwerpen.be 

03 338 96 01 

Leerloopbaanadviseurs 
    

 

     

 

 

 www.onderwijsnetwerkantwerpen.be   
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