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Nieuws van de 

'Leerloopbaanadviseur

s'  

In deze nieuwsflits bundelen we info waarvan we 

denken dat die nuttig is voor het ondersteunen van 17 

tot 25 jarigen in deze speciale coronatijd. Nu is het 

moment om de handen in elkaar te slaan rond 

kwetsbare jongeren! 

Deel deze informatie met de leerlingbegeleiders van je 

school. 

Leerloopbaanadviseurs  

Ook nu blijven we bereikbaar voor informatie en advies 

via leerloopbaanadviseurs@antwerpen.be 

 

Het is ook mogelijk om een online leerloopbaangesprek 

te doen, met of zonder jongere. Stuur ons een e-mail en 

we nemen contact met je op op het uur dat je past. We 

  

  

In 't kort: 

Contactgegevens: 

leerloopbaanadviseurs@antwerp

en.be 

03 338 96 01 
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werken ook tijdens de paasvakantie. 

Arbeidsmarkt  

Arbeidscompetentiebegeleiders blijven bereikbaar! 

Als je leerlingen in begeleiding hebt die hulp nodig hebben 

bij het zoeken naar een (studenten)job of erover 

nadenken om de school te verlaten en werk te zoeken, 

kan je beroep doen op arbeidscompetentiebegeleiders 

(ACB’ers). Zij nemen jongeren mee op sleeptouw en leren 

hen tips & tricks om hun weg te vinden op de 

arbeidsmarkt. 

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 

Anis Benali, 0494 16 84 87, anis.benali@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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Jongerenconsulenten van VDAB blijven bereikbaar! 

Als je een jongerenconsulent van VDAB nodig hebt, kan 

je contact opnemen met Leni Du Four. Zij zorgt voor de 

dispatch naar de juiste consulent. 

Leni Du Four 

0471 75 21 67 

leni.dufour@vdab.be 

  

Jeugd  

Het jeugdwerk in Antwerpen is inventief en blijft zoveel 

mogelijk digitaal en telefonisch beschikbaar voor 

jongeren. Ze merken dat veel jongeren onzeker of zelfs 

onwetend zijn over wat ze wel en niet mogen omwille van 

corona en informeren hen via WATWAT en de filmpjes 

van Stampmedia. 

Een mooi voorbeeld van samenwerking: In Deurne Noord 

hebben zorgcoördinatoren en directies contact 

opgenomen met de jeugdwerkpartner in de buurt met de 

vraag om samen de jongeren te bereiken waarover ze 

zich zorgen maken. De jeugdwerkpartner heeft zich 

geëngageerd om mee vinger aan de pols te houden over 

het welzijn en de schoolse prestaties van die jongeren en 

signalen door te geven aan de school. 

Onderwijs  

Gate 15 maakte een overzicht van alle aangepaste 

infomomenten van de onderwijsinstellingen in Antwerpen. 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN 

1. Online infodag op 25 april 2020. 

Chatten met proffen en studenten is die dag 

mogelijk tussen 10 en 14 uur. 

2. De vorige infodag kan intussen nog bezocht 

worden (zonder chatten): www.uantwerpen.be/e-

infodag 
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3. Studiekiezers die graag op de hoogte blijven van 

onze infomomenten, zowel online als op de 

campussen, kunnen hun e-mailadres achterlaten 

via www.uantwerpen.be/blijf-op-de-hoogte 

4. Meer infomomenten en eventueel andere 

initiatieven volgen nog. 

 

KU LEUVEN ANTWERPEN 

1. Online infodag op 1 april 2020 

2. Zeker nog een herhaling van de online infodag 

daarna, maar datum staat nog niet vast. (mogelijk 

eind april/begin mei) → wordt aangekondigd op 

de website 

https://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/inf

odag/online-infodag/ 

3. Fysieke infodag op 2 september 2020 

 

AP HOGESCHOOL 

1. Online infodag op 25 april 2020 

www.ap.be/online-infodag 

> Tegen april komt daar o.a. ook een 

chatmogelijkheid zodat studiekiezers gerichte 

vragen  kunnen stellen aan lectoren en studenten 

van opleidingen. 

> Verder hebben we onze campussen virtueel 

toegankelijk gemaakt, waar studiekiezers 

op  dingen kunnen klikken om er meer over weten 

te komen. En natuurlijk de sfeer op te  snuiven. 

> En tot slot hebben we allerhande content die we 

aanbieden, rond studiekeuze maken (ook  een 

webinar), hoe doe  je dat?, de voordelen van een 

graduaat vs bachelor en vice versa, enz 

2. Fysieke info avonden op 29 juni en 8 september 

2020 

3. Toelatingsproeven graduaat: Vanaf mei 2020 op 

verschillende momenten. ‘Hou de pagina van de 

AP Hogeschool in het oog voor concrete 
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informatie over de data, locaties en 

inschrijvingsperiode.’ 

 

  

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL 

 

1. Online infodag op 

 25 april 2020: onder voorbehoud (kan ook 

mogelijk nog verschuiven naar week nadien) 

 6 mei 2020 

2. Fysieke opendeurdag op 5 september 2020 

Info en inschrijven 

 

KAREL DE GROTE HOGESCHOOL 

 

1. online infodag op 25 april 2020 

2. fysieke infodag op 20 juni 2020 en 3 september 2020 

3. Toelatingsproeven graduaat: Nog geen data op de 

website. Op de site kan men zijn gegevens achterlaten, 

dan houdt KDG de aanmelder op de hoogte. 

THOMAS MORE ANTWERPEN 

1. Online infodag  op 25 april 2020:  

2. Fysieke infodag op 27 juni 2020 en 2 september 2020 

3. Toelatingsproeven graduaat: Vanaf juni 2020 

8 juni 2020 | Mechelen (Campus De Vest) | 18u 

11 juni 2020 | Geel | 18u 

22 juni 2020 | Antwerpen (Campus Sanderus) | 18u 

25 juni 2020 | Geel | 18u 

27 juni 2020 | Antwerpen (Campus Sanderus) | 18u 

14 september 2020 | Mechelen (Campus De Vest) | 18u 

15 september 2020 | Geel | 18u 

16 september 2020 | Antwerpen (Campus Sanderus) |18u 

 

SOCIAL MEDIA-INITIATIEF 
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Huidige studenten helpen bij studiekeuze toekomstige 

studenten 

 

Facebook & Instagram: 

We merken op FB volgend bericht circuleren bij 

studenten: 

 

De juiste studiekeuze maken is enorm belangrijk en die 

keuze wordt op dit moment bemoeilijkt door het 

Coronavirus (geen infodagen, geen SID-in...). Ik deel 

zoals vele studenten/afgestudeerden graag mijn kennis 

hierin, daarom: 

Heb jij/jouw dochter/jouw zoon/iemand die je kent een 

vraag waarvan je het antwoord niet online kan vinden, 

over de volgende opleiding : 

Stuur me een privéberichtje en ik beantwoord alle vragen 

met plezier en geef graag meer informatie. 

Succes met de studiekeuze! 

Wordt door studenten van verschillende hogescholen en 

universiteiten gedeeld. Universiteit Antwerpen, AP 

Hogeschool, KU Leuven geven alvast aan dat ze mee op 

deze kar springen (sommigen passief, anderen actief) 

Volwassenenonderwijs 

 

CVO Encora 

 

Er staat heel veel informatie over de opleidingen op de 

website 

 

Op de schoolkalender staan al verschillende infosessies 

gepland. Deze zal regelmatig worden geüpdatet :   

 

Alle medewerkers zijn thuis aan het werk, mocht het nodig 

zijn kunnen mails altijd doorgestuurd worden naar de 

juiste personen. 

CVO TNA 

https://csaob.cmail20.com/t/j-i-qftkkl-l-v/


De allereerste info vind je op de website van de school. 

 

Er is een infodag op 30 mei. 

 

Voor specifieke vragen kan je mailen naar 

kris.bienstman@cvo.tna.be.  

CVO Vitant 

 

Hier vind je een overzicht van alle infomomenten, pas 

gepland vanaf juni: 

  

CVO Antwerpen 

 

Het secretariaat is gesloten maar wel telefonisch en via e-

mail bereikbaar. Je kan het secretariaat bereiken via +32 

3 376 12 00 (in de voormiddag van 9.00 tot 13.00 en in de 

namiddag van 13.30 tot 17.15 u.) 

Heb je vragen? Mail naar info@cvoantwerpen.be. 

LBC antwerpen 

 

Te bereiken via antwerpen@lbconderwijs.be 

  
    

 

     

 

 

 www.onderwijsnetwerkantwerpen.be   
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