Hoe verloopt een afspraak bij Leerwinkel Brussel?
Een eerste gesprek bij Leerwinkel Brussel
In het eerste gesprek wordt gekeken naar jouw leervraag. Er wordt gekeken of je nood hebt aan
informatie, begeleiding of oriëntatie. Op basis van jouw vraag wordt mogelijks een volgende afspraak
vastgelegd of een begeleiding of oriëntatietraject opgestart.
Zodra je als klant meerdere keren langskomt, vragen wij om een Leerwinkel dossier op te maken. Dat
is niet verplicht. Vrijblijvend kan je een leerwinkel dossier laten opmaken. Dit wordt niet met derden
gedeeld en blijft enkel binnen de Leerwinkel. De bedoeling daarvan is om bij te houden waarom je
langsgekomen bent en om jouw situatie beter te kunnen opvolgen.

Informatie
Je wordt geïnformeerd over allerhande thema’s die te maken hebben met het Nederlandstalige
onderwijs- en opleidingsaanbod in Brussel. Indien nodig wordt een 2de afspraak vastgelegd. Daartussen
zal de leerloopbaanbegeleider opzoekwerk verrichten om jou in een volgende afspraak beter te
kunnen helpen. Als de leerloopbaanbegeleider je niet kan helpen, zal je doorverwezen worden naar
een organisatie die dit wel kan.

Begeleiding
In het eerste gesprek wordt gekeken wat jouw noden zijn. Afhankelijk daarvan word je verder begeleid.
Dit kan in meerdere gesprekken zijn. Leerwinkel Brussel begeleidt jou naar een studie of opleiding. Een
begeleiding kan bestaan uit vele acties. Hier zijn een aantal voorbeelden van waarmee Leerwinkel
Brussel je mee kan helpen:
-

-

-

We geven uitleg over onderwerpen die gaan over leren. We kunnen jou bijvoorbeeld uitleg
geven over:
o De onderwijsstructuur in België: wat is het verschil tussen een graduaat, een
professionele bachelor en een academische bachelor?
o De mogelijkheden om nog je secundair diploma te behalen op latere leeftijd
o Wat is een VDAB-opleiding? Welke VDAB-opleidingen bestaan er? Voldoe ik aan de
voorwaarden om en VDAB-opleiding te volgen?
o Voldoe ik aan de toelatingsvoorwaarden?
o Welke cursus moet ik volgen om een bepaald beroep uit te voeren?
o Wat is een studietoelage? Wat is een studiebeurs?
We ondersteunen jou bij procedures zoals
o Het inschrijven bij een school of opleiding
o Het contacteren van een school. Wat kan je allemaal vragen? Wanneer kan je bellen?
Wat zijn de contactgegevens?
o Het uitzoeken van studiemogelijkheden in een bepaalde richting
o Het mee zoeken naar een opleiding die bij jou past.
We kijken mee naar jouw situatie. Wat is voor jou haalbaar? Hoe kan je jouw opleiding
betalen? Hoeveel kost een opleiding of studie? Wat met de kinderen als ik ga leren? Enzovoort.
En zo veel meer.
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Aarzel niet om jouw vraag te stellen. Wij kijken mee hoe we kunnen helpen. Als wij niet kunnen helpen,
zoeken we mee naar een organisatie die jou verder kan helpen met jouw vraag.

Oriëntatie
Zit jij met één van deze vragen:
-

“Ik weet niet wat ik graag doe”
“Ik weet niet goed wat ik kan kiezen”
“Ik twijfel tussen meerdere studierichtingen”
“Ik ben op zoek naar een carrièreswitch, ik wil iets anders gaan doen.”
“Ik weet niet of dit voor mij haalbaar is.”
“Ik weet niet of die studie wel bij mij past”
…

Dan kan je een oriëntatietraject opstarten bij Leerwinkel Brussel. Deze mogelijkheid wordt besproken
in het eerste gesprek. Er wordt samen besproken met welke twijfels je zoal zit. Vervolgens wordt een
oriëntatietraject opgestart, dit traject duurt doorgaans 4 gesprekken, daarin worden volgende thema’s
besproken:






1ste sessie: Wie ben ik?
2de sessie: Wat bestaat er?
3de sessie: Wat is haalbaar?
4de sessie: Is deze opleiding of studie een match?
Eventueel: evaluatie en opvolging
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