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Geachte mevrouw, geachte heer,

Als ACV vinden we het noodzakelijk dat toekomstige 
werknemers – waar onder ook uw leerlingen - geïnformeerd 
worden over werk, werk zoeken en werkomstandigheden.
Als schoolverlater in een recentelijk sterk veranderde 
arbeidsmarkt of als jobstudent tijdens de schoolperiode.

Daarom organiseren wij jaarlijks onze scholenwerking voor 
scholieren uit de derde graad en indien nodig in de tweede 
graad.
In deze presentatiemap stellen we graag ons scholenaanbod 
aan u voor: gratis informatielessen en activiteiten voor 
toekomstige schoolverlaters en/of (potentiële) jobstudenten, 
live of digitaal!
Lees snel verder! Per fiche vindt u uitleg bij elk pakket. In 
samen spraak met betrokken leerkracht geven we les op maat 
en werken we via interactieve werkvormen, voorbeelden uit 
de praktijk, sector-specifieke informatie,…
Onze pakketten zijn zeker ook afgestemd op de vakgebonden 
eind-termen 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, …
 
Al onze lessen kunnen zowel fysiek als live digitaal 
op een interactieve manier worden georganiseerd. De 
benodigdheden voor een digitale les zijn: een computer voor 
iedere leerling OF een computer en een projector.
 



De aanvraag voor een informatieve les, activiteit of workshop dient 
te gebeuren bij de contactpersoon van de regio waarin de school 
zich bevindt. De contactgegevens van deze persoon waar u het 
aanvraagformulier naartoe dient te sturen, vindt u bij het aanvraag-
formulier, verder in dit aanbod.

Om de praktische organisatie vlot te laten verlopen, vragen wij om 
uw aanvraag aan ons te bezorgen. Reserveer tijdig want ook onze 
tijd en ruimte is beperkt.

Wij geven ook nog een overzicht van ACV-publicaties die u gratis kan 
bestellen via het bijgevoegde formulier, ook als u geen beroep wenst 
te doen op onze informatieve activiteiten.

Jaarlijks doen vele 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.

Verdere vragen en opmerkingen zijn steeds welkom.

Vriendelijke groeten

Dietger Hermans
Jongerenverantwoordelijke
ACV Vlaams-Brabant



Wat na 30 juni?

DOELGROEP
Deze informatieve les is gericht naar schoolverlaters. Het gaat  
om leerlingen die stoppen met studeren.

GEWENSTE GROOTTE VAN DE GROEP
Maximum 25 leerlingen

DUURTIJD
2 lesuren

INHOUD
Tijdens deze informatieve les krijgen de toekomstig  
schoolverlaters informatie over:

• inschrijving bij de VDAB/Werkwinkel
• beroepsinschakelingstijd en inschakelingsuitkering
• arbeidsovereenkomsten
• proefperiode
• arbeidsreglement
• einde van de arbeidsovereenkomst
• loon
• jeugdvakantie

MATERIAAL
• PC met LCD-projector | scherm | geluidsboxen
• De leerlingen krijgen de brochure ‘De gids voor school-

verlaters’ mee.

De les wordt gratis verzorgd door een gespecialiseerde 
medewerker van 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 uren 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 01.01.2017 (proef,loon,..)

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
Jongeren die informatie wensen over het systeem van de 
sociale zekerheid in België.

GEWENSTE GROOTTE VAN DE GROEP
Maximum 25 leerlingen

DUURTIJD
1 lesuur

INHOUD
Via een interactieve methodiek krijgen jongeren een 
basisinzicht in de sociale zekerheid. Daarnaast gaan we 
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’



Solliciteren

DOELGROEP
Deze interactieve informatieve les is gericht naar 
schoolverlaters uit het ASO, BSO, TSO en BUSO. We richten 
ons op leerlingen die stoppen met studeren en zich willen 
voorbereiden op de arbeidsmarkt.

GEWENSTE GROOTTE VAN DE GROEP
Maximum 20 leerlingen

DUURTIJD
2 à 3 uur, met inbegrip van een pauze

INHOUD
Laat je je leerlingen graag een echt sollicitatiegesprek 
inoefenen? Dat kan tijdens de sollicitatietraining. Hierbij 
houden we simulatie van een interview met de leerling. 
Daarna krijgt de leerling een uitgebreide feedback en enkele 
zeer concrete tips. Deze sollicitatietraining kan ook digitaal 
georganiseerd worden.
Er kan steeds op maat van de doelgroep of de beschikbare 
tijd gewerkt worden.

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 zullen alle  leerlingen in 
contact komen met de arbeidsmarkt en de werkvloer. Deze 
workshops zijn dan ook  gericht naar leerlingen uit de derde 
graad secundair onderwijs, ongeacht of ze verder studeren of 
niet.

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.

Er is ook de mogelijkheid om ontvangen te worden in de 
ACV-gebouwen in de buurt van uw school.



Werken met VDAB-tools

DOELGROEP
Deze interactieve informatieve les is gericht naar schoolverlaters 
uit het ASO, BSO, TSO en BUSO.

GEWENSTE GROOTTE VAN DE GROEP
Maximum 25 leerlingen

DUURTIJD
 1 lesuur (enkel toelichting)
 2 lesuren (toelichting + samen aan de slag op computer)

INHOUD
Als schoolverlater kom je al snel in contact met de VDAB. Meer 
dan ooit zet VDAB in op een sterke digitale begeleiding. 

Hun website biedt heel wat aan rond solliciteren, het volgen 
van (gratis) opleidingen, enz. Maar ook de begeleiding en 
controle van schoolverlaters en werkzoekenden gebeurt via het 
persoonlijk dossier ‘Mijn loopbaan’. 

Het opvolgen van (verplichte) afspraken, het bijhouden van 
sollicitaties, … Het zijn zaken die VDAB van iedere werkzoekende 
verwacht. De bijblijfconsulenten van ACV laten jullie leerlingen 
graag kennismaken met deze digitale tools die VDAB gebruikt.



WERKWIJZE
We vragen u om het aanvraagformulier te bezorgen aan de 
contactpersoon van de regio waarin de school gevestigd is.

Deze contactpersoon zal na ontvangst zo snel mogelijk de aanvraag 
verwerken en de nodige afspraken maken. Zodra de afspraken  
definitief zijn, ontvangt u een bevestiging. 

Bij uw datumkeuze vragen we om op voorhand goed na te gaan of 
de leerlingen niet op stage, bezinningsdag(en) of op uitstap zijn. Vul 
voor alle zekerheid ook een tweede voorkeurdatum in.

Je kan je aanvraag sturen naar de verantwoordelijke van de  
ACV-scholenwerking voor jouw regio.

Of vul deze aanvraag online in via onze website of door de QR-code 
te scannen.

Een les aanvragen?

https://www.hetacv.be/formulier?form=30551


Aanvraagformulier

Naam van de school: _________________________________________

Adres van de school (waar de informatieles plaatsvindt):  __________

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

Telefoonnummer van de school:  _______________________________

Naam van de contactpersoon:  _________________________________

Telefoonnummer van de contactpersoon:  _______________________

E-mailadres van de contactpersoon:  ____________________________

Vraagt volgende informatieve les(sen):
0 Wat na 30 juni?
0 Ken je rechten en plichten als jobstudent
0 Sociale zekerheid
0 Solliciteren
0 Een vakbond, wat is dat?
0 Werken met VDAB-tools

Voorkeurdatum 1: ..…..   /..…..   /..…..   van ..…..   ..…..    u. tot ..…..   ..…..    u.
Voorkeurdatum 2: ..…..   /..…..   /..…..   van ..…..   ..…..    u. tot ..…..   ..…..    u.

                                                                            
Aantal leerlingen: ____________________________________________
Onderwijsniveau: BUSO/DBSO/BSO/TSO/KSO/ASO/Deeltijds leren
en werken (omcirkelen wat past)
Andere:  ____________________________________________________
Studierichting: _______________________________________________
Jaar:  _______________________________________________________
Sector(en) waarin de leerlingen tewerkgesteld kunnen worden:
  ___________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________



Bestelformulier brochures 

Indien u geen beroep wenst te doen op ons lessenaanbod, kan u toch nog 
gratis brochures bestellen. Nadat wij uw bestelling ontvangen hebben, 
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:

0 ‘De gids voor schoolverlaters’: een complete handleiding voor jongeren 
die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zelf. 

0 ‘De gids voor jobstudenten’: deze ACV-folder loodst jongeren die in de 
vakantie of tijdens het weekend iets willen bijverdienen door het doolhof 
van regels en valkuilen. 



ACV – Contactpersoon 
scholenwerking

ACV BRUSSEL

Audrée Baeten 
0473 53 16 12
audree.baeten@acv-csc.be

ACV VLAAMS-BRABANT

Dietger Hermans 
0473 53 66 16
dietger.hermans@acv-csc.be

Nick Vastmans 
0473 30 39 18
nick.vastmans@acv-csc.be
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