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De schoolverlatersagenda 

 

Je weg vinden op de arbeidsmarkt na 

het verlaten van de schoolbanken is 

een moeilijke taak. Je moet weten 

wat je moet doen en waar je moet 

zijn. Heel wat papierwerk dient in 

orde gebracht te worden. Je moet 

vacatures vinden, afspraken maken 

met werkgevers, solliciteren,  je moet 

naar een sollicitatiegesprek, je hebt 

een goed cv nodig, … 

Zeker voor schoolverlaters uit het 

BuSO (buitengewoon onderwijs) is dit 

geen gemakkelijke taak. In 

Vlaanderen zijn er een aantal gidsen 

voor schoolverlaters op de markt (oa 

via de vakbonden). Deze gidsen zijn 

echter dikwijls te moeilijk opgesteld 

voor jongeren uit het BuSO. 

JKVG vzw ontwikkelde dan ook een 

gepersonaliseerde 

schoolverlatersgids voor jongeren uit 

het BuSO. 

In de gids kan je naast informatieve ook tips en oefeningen vinden. In de gids is een invulkalender 

waar alle zaken die je moet doen eens je de schoolbanken verlaten hebt in opgenomen kunnen 

worden. De gids kan door leerkrachten gebruikt worden tijdens het laatste schooljaar van de 

studenten. Op die manier zijn de schoolverlaters optimaal voorbereid op wat hen te wachten staat 

eens ze van school zijn en hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten. 

De schoolverlatersgids is anders dan andere informatieve bundels voor jongeren omdat de gids 

geschreven is in een eenvoudige taal. In de gids worden moeilijke woorden vermeden evenals lange 

of gecompliceerde zinnen. De gids is geschreven in de WABLIEFT-stijl (www.wablieft.be) die als doel 

heeft om geschreven teksten gemakkelijk te begrijpen te maken voor mensen met lees- of 

leermoeilijkheden. 

De schoolverlatersgids bestaat uit verschillende hoofdstukken zoals ‘jobdoelwit’, ‘waar jobs vinden’, 

‘een afspraak maken met een werkgever’, ‘het sollicitatiegesprek’, ‘wat als je geen job zou vinden’, 

‘je persoonlijke kalender’, … Elk hoofdstuk bevat een visueel aantrekkelijk overzicht (mindmap) met 

de inhoud van het hoofdstuk. Dit schema geeft de inhoud op een visuele manier weer. Het gebruik 

er van maakt de inhouden duidelijker. 

http://www.wablieft.be/
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Elk hoofdstuk staat op zich. Een leerkracht kan dus modulair kiezen rond welk thema hij/zij wil 

werken. Je hoeft dus niet met het eerste hoofdstuk te starten. 

Het is een persoonlijke gids, waarin de schoolverlater samen met de leerkracht/trainer informatie 

over zichzelf kan verwerken (bvb waar is het dichtstbijzijnde werkloosheidsbureau, mutualiteit, 

vakbond, …) In een persoonlijke kalender kunnen de leerlingen bovendien de voor hen belangrijke 

data schrijven. Zo weten ze perfect wanneer ze zich moeten/mogen inschrijven bij een mutualiteit of 

vakbond. 

Naast vlot toegankelijke informatie bevat de gids ook oefeningen die in klasverband kunnen 

gemaakt worden onder begeleiding van een leerkracht/trainer. De correcte antwoorden op alle 

vragen zitten eveneens in de schoolverlatersagenda. 

 

Er zijn twee versies van de schoolverlatersagenda. Alhoewel de gids reeds opgesteld is in een zeer 

eenvoudige taal is er ook nog een LIGHT-versie met nog eenvoudigere bewoordingen. Deze versie is 

onder meer heel nuttig voor mensen met dyslexie. 

De schoolverlatersagenda is gratis verkrijgbaar en kan je bekomen door te mailen en te vermelden 

waar en voor hoeveel schoolverlaters je de gids wil gebruiken. Eens deze info doorgestuurd is krijg je 

de schoolverlatersagenda in pdf-formaat toegestuurd. Het is aan de school/instelling om zelf kopies 

te maken. 

De schoolverlatersagenda krijgt elk jaar een update.  Elk jaar gebruiken ongeveer 70 school in 

Vlaanderen deze gids voor ongeveer 2300 schoolverlaters. Op deze manier is de 

schoolverlatersagenda een belangrijk instrument geworden om jongeren voor te bereiden op hun 

eerste stappen op de arbeidsmarkt. 

Er is een ondersteunende website www.schoolverlatersagende.be  
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