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Beste,
Het ACV vindt het belangrijk dat toekomstige werknemers goed
geïnformeerd worden over werk, werk zoeken en werkomstandigheden. Zowel als schoolverlater in een sterk veranderde arbeidsmarkt
of als job-student tijdens de schoolperiode.
Daarom organiseert het ACV een scholenwerking voor scholieren uit
de tweede en derde graad, voor studenten op de campus en in een
opleidings-of vormingscontext.
In deze presentatiemap stellen we graag ons scholenaanbod aan
je voor: gratis informatielessen en activiteiten voor toekomstige
schoolverlaters en/of (potentiële) jobstudenten.
Per fiche vind je uitleg bij elk pakket. In samenspraak met betrokken leerkracht geven we les op maat en werken we via interactieve
werkvormen, voorbeelden uit de praktijk, sectorspecifieke informatie,…
Onze pakketten zijn zeker ook afgestemd op de vakgebonden eindtermen van derde graad ASO, TSO, KSO, BSO als BUSO.
We hebben ervaring met diverse groepen uit zowel het voltijds,
deeltijds onderwijs of Syntra, hoger en universitair onderwijs, CVL,
volwassenonderwijs, …
Organiseer je een ander initiatief voor uw studenten en leerlingen,
bv. afstudeerbeurs? Dan bekijken we graag samen hoe wij hier een
actieve bijdrage aan kunnen leveren door bijvoorbeeld aanwezig te
zijn aanwezigheid op de stand waar wij jongeren informeren over
hun rechten en plichten als student, als schoolverlaters, .. of door
het organiseren van een workshop.

ONZE SCHOLENWERKING
Elk jaar doen tientallen scholen een beroep op onze deskundigheid.
Met onze scholenwerking bereikten we vorig schooljaar meer dan
15.000 studenten. Hopelijk kunnen wij met dit aanbod een nuttige
bijdrage leveren aan uw werking.

Deze brochure geeft alvast een idee van de lessen, activiteiten en
workshops die wij aanbieden. Per regio kan het aanbod en de periodes van beschikbaarheid verschillen.
Graag een brochure met de info voor jouw regio? Geen probleem!
Geef ons een seintje en we bezorgen ze je.
Wij geven je ook nog een overzicht van ACV-publicaties die je gratis
kan bestellen met het formulier dat je als bijlage vindt. Ook als je
geen beroep wenst te doen op onze informatieve activiteiten.
Verdere vragen en opmerkingen zijn steeds welkom.

Vriendelijke groeten
Naam en gegevens contactpersoon

Eerste hulp bij afstuderen
DOELGROEP
Deze informatieve les richt zich naar schoolverlaters en is een praktische handleiding voor leerlingen die stoppen met studeren.
GEWENSTE GROOTTE VAN DE GROEP
Maximum 25 leerlingen
DUURTIJD
2 lesuren
INHOUD
Tijdens deze informatieve les geven we de leerlingen info over:
• inschrijving bij de VDAB/Werkwinkel
• beroepsinschakelingstijd en inschakelingsuitkering
• arbeidsovereenkomsten
• arbeidsreglement
• einde van de arbeidsovereenkomst
• loon
• jeugdvakantie
MATERIAAL
• PC met LCD-projector | scherm | geluidsboxen
• De leerlingen krijgen de brochure ‘De gids voor schoolverlaters’ mee.
De les wordt gratis verzorgd door een gespecialiseerde medewerker van
het ACV.

Specifieke sectorinformatie
DOELGROEP
Deze informatieve les richt zich naar schoolverlaters. Het gaat om leerlingen die stoppen met studeren.
GEWENSTE GROOTTE VAN DE GROEP
Minimum 10 leerlingen voor één sector
DUURTIJD
1 lesuur aansluitend op de info les “Eerste hulp bij afstuderen”
INHOUD
Afhankelijk van hun opleiding of studies, komen de afgestudeerden
terecht in een bepaalde sector van de arbeidsmarkt. Naast de algemene
arbeidsreglementering zijn voor bepaalde sectoren
specifieke cao’s, loonbarema’s en arbeidsvoorwaarden uitgewerkt.
Tijdens deze les geven we de leerlingen meer specifieke informatie over
de sector die gekoppeld is aan hun opleiding of studierichting.
Onze uiteenzettingen voor toekomstig personeel rusthuizen, groothandel, logistiek medewerker, kinderopvang, opvoeders, garagisten,
kappers, bouwvakkers,... worden bijzonder gewaardeerd door zowel
leerlingen als leerkrachten.
MATERIAAL
PC met LCD-projector | scherm | geluidsboxen
Deze les wordt verzorgd door een medewerker van de betrokken
beroepscentrale binnen het ACV.

Ken je rechten als jobstudent
DOELGROEP
Jongeren die informatie wensen over vakantie- en/of weekendwerk.
GEWENSTE GROOTTE VAN DE GROEP
Maximum 25 leerlingen
DUURTIJD
1 of 2 lesuren
INHOUD
In dit lessenpakket geven we meer uitleg bij de jobstudentenwetgeving:
• Wie mag een studentenjob doen?
• Hoeveel dagen mag je werken als jobstudent?
• Hoeveel moet/mag je verdienen?
• Hoe zit het met de belastingen en het kindergeld?
• Is jouw contract wel in orde?
• Wat met zwartwerk?
• Werken via een interimkantoor, kan dat?
• Aandacht voor veranderingen in wetgeving
MATERIAAL
PC met LCD-projector | scherm | geluidsboxen
De leerlingen krijgen de brochure ‘Lonend Studentenwerk’ mee.
De les wordt gratis verzorgd door een medewerker van het ACV.

Sociale (on)zekerheid
SOCIALE ZEKERHEID
Deze sessie is bedoeld voor jongeren die informatie wensen over het
systeem van de sociale zekerheid in België.
GEWENSTE GROOTTE VAN DE GROEP
Maximum 25 leerlingen
DUURTIJD
2 lesuren
INHOUD
Via een interactieve methodiek krijgen jongeren inzicht in de basis van
de sociale zekerheid. We gaan ook dieper in op de uitdagingen van de
sociale zekerheid en de verschillende mechanismen van solidariteit.
MATERIAAL
PC met LCD-projector | scherm |boxen
Film ‘De geschiedenis van de sociale zekerheid’

Eerste hulp bij solliciteren
DOELGROEP
Deze interactieve informatieve les richt zich op schoolverlaters uit het
ASO, BSO, TSO en BUSO. We richten ons op leerlingen die zich willen
voorbereiden op de arbeidsmarkt.
GEWENSTE GROOTTE VAN DE GROEP
Maximum 20 leerlingen
DUURTIJD
2 à 3 uur, met pauze
INHOUD
Tijdens een interactieve workshop krijgen de toekomstige schoolverlaters praktische oefeningen over solliciteren en tips over het opmaken
van een sollicitatiebrief en cv. De leerlingen leren ook hoe ze een sollicitatiegesprek moeten voeren.
MATERIAAL
De les wordt gratis verzorgd door een medewerker van het ACV. In
samenwerking met ACV-Bijblijven.

Een vakbond, wat is dat?
DOELGROEP
Als werknemers van de toekomst komen alle leerlingen binnen x-aantal
jaar in contact met de arbeidsmarkt en de werkvloer. Deze workshop
is uitgewerkt voor leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs,
ongeacht of ze verder studeren of niet. De lessen passen perfect binnen
het kader van volwassenonderwijs, leerlingen in traject OKAN – NT2, ...
GEWENSTE GROOTTE VAN DE GROEP
Maximum 25 leerlingen
DUURTIJD
Aansluitend op infopakket
INHOUD
Welke verschillende taken voert een vakbond uit en voor wat kan je bij
een vakbond terecht? Aan de hand van concrete actuele voorbeelden
ontdekken leerlingen het nut en belang van een vakbond.
In een interactieve les krijgen leerlingen zicht op de verschillende
aspecten van een vakbond als dienstverlenende organisatie, sociale
partner en vakbeweging.
Dit pakket kan geïntegreerd worden in elk van de vorige lespaketten.
De les wordt gratis verzorgd door een medewerker van het ACV.
Deze les kan uitgebreid worden met een bezoek aan een ACV-gebouw
in de buurt van de school.

Bijzondere netwerken
en interimspel
DOELGROEP
Beide methodieken spreken vooral jongeren aan die binnenkort hun
eerste stappen op de arbeidsmarkt zullen zetten.
GEWENSTE GROOTTE VAN DE GROEP
voor het netwerpspel : 30 personen maximaal
voor het interimspel : 8 tot 16 deelnemers
DUURTIJD
Tijdens 2 lesuren spelen we beide spelen met de leerlingen en nemen
we de tijd voor een nabespreking.
INHOUD
Jongeren krijgen zicht op hun toekomst op de arbeidsmarkt. Ze komen
op een zeer laagdrempelige wijze in aanmerking met typische situaties,
problemen en kansen voor schoolverlaters. Ze kruipen in elk spel in de
huid van hun personage en leren in het netwerkspel hoe belangrijk een
goed netwerk is om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. In het
interimspel leren ze hoe ze hun eigen competenties herkennen door
interimwerk en leren ze hoe ze die ervaringen kunnen inzetten als ze op
zoek gaan naar hun ideale job.

ACV aanwezig op een beurs
of een andere activiteit
De workshop “je verdiende loon, sterk aan de start van je loopbaan en
onderweg” wordt voor jouw doelpubliek speciaal op maat afgewerkt.
Een meerwaarde voor elke toekomstige ingenieur, leerkracht, verpleegster of zorgkundige !
Deze workshop kan perfect gecombineerd worden met de aanwezigheid
van een stand op een beurs, waar wij reeds een aanbod ontwikkelde
bestaande uit startersloonadvies, CV-analyse en solliciteren.
Interesse in dit aanbod op maat van jouw activiteit? Neem contact met
onze ACV-verantwoordelijke voor jouw regio. Je vindt de gegevens achteraan in deze brochure.

Bestelformulier brochures
Wil je geen beroep doen op ons lessenaanbod, maar toch interesse in onze thema’s? Dan
kan je gratis onze infobrochures bestellen. Nadat wij je bestelling ontvangen, nemen wij
contact op om concrete afspraken te maken in verband met de afhaling of levering.
Naam van de school:
Adres:
Naam van de contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Aantal leerlingen:
Onderwijsniveau:
Studierichting:
Bestelt hierbij:
........... exemplaren van ‘De gids voor schoolverlaters’. Dé complete handleiding voor jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten.
........... exemplaren van ‘Lonend studentenwerk’ . Deze ACV-folder loodst jongeren die in de
vakantie of tijdens het weekend iets willen bijverdienen door het doolhof van regels en
valkuilen.
........... exemplaren van ‘ACV-Enter, wervingsfolders’.

GRATIS LIDMAATSCHAP VOOR JONGEREN
Om de belangen van scholieren en studenten nog beter te
verdedigen, richtte het ACV een GRATIS lidmaatschap op voor
jongeren vanaf 15 jaar. Jongeren die lid worden van Enter krijgen
de nodige informatie en ondersteuning als jobstudent. Ze krijgen zelfs gratis rechtsbijstand als jobstudent. Enter-leden kunnen ook bij het ACV terecht
voor informatie en documentatie rond sociaaleconomische thema’s, bijvoorbeeld voor het
maken van een eindwerk of scriptie. Enter heeft een aantal interessante brochures in de
aanbieding voor jobstudenten en schoolverlaters. Meer info over Enter, krijg je bij onze verantwoordelijken of via www.acv-enter.be.

De vakantiemaanden zijn voor veel jongeren hét moment om de cursussen aan de
kant te gooien en uitgebreid te gaan luieren, ‘festivallen’ of rondreizen. Maar bij
velen staat ook een vakantiejob op het programma.
Steeds meer jongeren werken ook tijdens de schoolmaanden: na de lesuren of tijdens het weekend. Om van die studentenjob een toffe ervaring te maken, begin je er
maar beter goed voorbereid aan.
En precies daarom is er ISA, de gloednieuwe Infolijn voor StudentenArbeid. Voor
een antwoord op alle vragen over studentenwerk.
ISA is elke namiddag tijdens de week bereikbaar. Telefonisch, maar ook via chat,
mail of facebook.

Contactpersonen
scholenwerking
Digitale aanvragen via www.acv-enter.be
of mail naar jongeren @acv-csc.be
of mail de contactpersoon uit je regio:
ACV ANTWERPEN
Kristien Keersmaekers > kristien.keersmaekers@acv-csc.be
Pamela Van Gorp > pamela.vangorp@acv-csc.be
ACV WEST-VLAANDEREN
Tom Lingier > tom.lingier@acv-csc.be
Willem Lust > willem.lust@acv-csc.be
ACV OOST-VLAANDEREN
Esther Van Santvliet > esther.vansantvliet@acv-csc.be
Joke Vermeersch > joke.vermeersch@acv-csc.be
ACV LIMBURG
Hans Antonise > hans.antonise@acv-csc.be
ACV-BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE-LEUVEN
Tim Kiekens > u05tkk@acv-csc.be
Bart Theys > bart.theys@acv-csc.be
ACV-CONFEDERATIE
Samuel Bootsman > samuel.bootsman@acv-csc.be

ACV Jongeren - Haachtsesteenweg 579 - 1030 Schaarbeek

