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OVER ONS
Jongeren komen terecht in een steeds veranderende arbeidsmarkt. Het

ACV hecht daarom veel belang aan het informeren van deze doelgroep

in de 2e graad, 3e graad of het hoger onderwijs. Dit doen we door

middel van interactieve lessen afgestemd op de vakgebonden

eindtermen in het onderwijs.

We gebruiken de kennis binnen onze organisatie om een nuttige bijdrage

te leveren aan jullie leerlingen/studenten. In deze brochure geven we

een bondige inhoud van onze verschillende lessen, maar ook initiatieven

op maat behoren tot de mogelijkheden.

We kijken er alvast naar uit om jullie leerlingen/studenten te ontmoeten!

GRATIS!
We bieden jouw school GRATIS

interactieve lespakketten aan. Onze

medewerkers komen ter plekke en

nemen jouw klas over. Daarnaast

werken we graag een aanbod op

maat uit voor beurzen, workshops of

andere initiatieven.

Meer informatie of reserveren? E-mail

naar jongACV-limburg@acv-csc.be.
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EERSTE HULP BIJ
AFSTUDEREN

VOOR LEERLINGEN DIE 
DE STAP NAAR DE

ARBEIDSMARKT ZETTEN



SCHOOLVERLATER,
WAT NU?

ALLES WAT JE MOET WETEN 
ALS JE DE SCHOOLBANKEN VERLAAT

(2 LESUREN)

Wat moet je allemaal in orde

brengen als je afstudeert? Hoe

en wanneer schrijf je je in bij

de VDAB? Hoe zit het met

dopgeld? Loon? Vakantie? En

wat met je eerste

arbeidscontract? 

We geven de leerlingen alle

belangrijke informatie over wat

ze moeten doen na hun

schoolcarrière. 
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SOLLICITEREN?

VAN SOLLICITATIETIPS EN VACATURES
 TOT ZAKELIJK COMMUNICEREN

(2 LESUREN)

Wat moet je allemaal doen om

te solliciteren? Hoe ga je op

zoek naar de geschikte

vacature? Op welke manier

communiceer je met een

mogelijke werkgever? Hoe ziet

je online profiel eruit? 

We geven de leerlingen een

heleboel sollicitatietips, gaan

op zoek naar de juiste

vacatures en we leren hen

zakelijk communiceren.
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MIJN CURRICULUM VITAE

JOUW CV ONDER DE LOEP 
MET DE NODIGE TIPS & TRICKS

(2 LESUREN)

Welke informatie staat er 
allemaal op een curriculum 
vitae (cv)? Wat zet je er best 
wel/niet in? Welke indruk geeft 
je cv? Foto of geen foto?

We vragen aan de leerlingen 

om een  cv te maken en mee te 

brengen. Samen nemen we deze 

onder de loep en geven we tips & 

tricks ter verbetering.
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PROEFSOLLICITATIES

ZOEK JE VACATURE, SOLLICITEER
EN KOM OP GESPREK

(2 LESUREN)

Wat zijn de verschillende

stappen in een

sollicitatiegesprek? Hoe kan je

jezelf voorstellen? Eerste

indruk? Je houding?

Tijdens deze les kiezen de

leerlingen een vacature,

bereiden zich voor en komen

één voor één op gesprek. Na

het gesprek geven we

individuele en/of algemene

feedback.
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ELEVATOR PITCH
LEER JEZELF KRACHTIG VOORSTELLEN

 MET DE JUISTE VAARDIGHEDEN
 EN STERKE PUNTEN

(2 LESUREN)

Wat zijn jouw vaardigheden?

Welke sterke punten over jezelf

kan je opnoemen? Waar kan je

nog in groeien? Hoe maak je

een goede eerste indruk?

Samen met de leerlingen gaan

we op zoek naar hun sterke

punten en groeipunten en

leren we hun om zichzelf kort

en krachtig te presenteren.
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SOCIALE MEDIA

ALLES OVER JOUW DIGITAAL PROFIEL
 EN DE GEVAREN VAN JE DIGITALE

VOETAFDRUK

(2 LESUREN)

Ooit al eens een beschamende

foto van jezelf tegengekomen

op sociale media? Heb je een

veilig profiel? Wist je dat

werkgevers meekijken? 

Leerlingen maken kennis met

de verschillende mogelijkheden

van sociale media, leren over

de gevaren en kijken vooral

zelf eens naar de veiligheid

van hun eigen online profiel. 
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ALGEMEEN

ALGEMEEN AANBOD VAN LESSEN
VOOR ELKE LEERLING/STUDENT



SOCIALE ZEKERHEID

EEN BLIK OP HET BELANG VAN ONZE
BELGISCHE SOCIALE ZEKERHEID

(2 LESUREN)

Wat is sociale zekerheid? Is dat

hetzelfde als belastingen

betalen? RSZ? Wie kan er

genieten van sociale

zekerheid? Hoe zit dat met je

loon?

We geven de leerlingen een

algemene uitleg over de

sociale zekerheid en gaan aan

de hand van stellingen met hun

in discussie om de materie

beter te begrijpen.

OPTIE escape room spel in

één extra lesuur. Zie

wedstrijd op de volgende

pagina.
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VEILIG DIGITAAL

ALLES OVER ONLINE VEILIGHEID, FAKE NEWS
EN HET VINDEN VAN JUISTE INFORMATIE

(2 LESUREN)

Gebruik je jouw laptop veilig?

Hoe zit het met je smartphone?

Moet je alles online geloven?

Wat zijn goede bronnen? 

Leerlingen leren in deze les

veilig omgaan met de alsmaar

snellere digitale wereld en

leren fake news te

onderscheiden van echt

nieuws.
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INFO JOBSTUDENTEN

INFORMATIE OVER JOUW STUDENTENJOB, DE
WETGEVING EN CONTRACTEN

(2 LESUREN)

Hoeveel uren mag je werken

als jobstudent? Hoe zit dat met

belastingen? Mag je wel een

studentenjob uitvoeren? Wat

met zwartwerk? En kindergeld?

Samen met de leerlingen

bespreken we de

jobstudentenwetgeving en

alles wat daarbij komt kijken

zoals het contract, de uren, het

loon, de belastingen...
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DE BELASTINGBRIEF

DE BASIS VAN EEN BELASTINGBRIEF

(2 LESUREN)

Wanneer moet je jouw

belastingbrief invullen? Ga je

moeten betalen? Waar gaat

dat geld naartoe? Wat

betekenen die codes allemaal? 

We laten de leerlingen

kennismaken met de

basisbeginselen van een

belastingbrief en leren hen

waarom belastingen nodig zijn.
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SCHONE KLEREN

DE WERELDWIJDE KLEDINGINDUSTRIE
 IN EEN NOTENDOP

(2 LESUREN)

Hoe worden je kleren

gemaakt? Zijn er kinderen die

werken aan je kleren? Hoeveel

kost je t-shirt? Is dit

fairtradekleding?

De leerlingen krijgen een beeld

van de wereldwijde

kledingindustrie en de

gevaarlijke toestanden in

sommige landen. We focussen

op Fair Wear-Fair Trade.
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RESERVEREN VIA

JONGACV-LIMBURG@ACV-CSC.BE

Wil je graag een les op maat

voor een beurs, workshop of

ander initiatief? Of ben je op

zoek naar sectorspecifieke

informatie? 

Contacteer ons gerust via

jongacv-limburg@acv-csc.be

en dan bespreken we de

mogelijkheden.

Wil jij graag onze brochures

over schoolverlaters of

jobstudenten? Ook dan mag je

contact opnemen via e-mail.
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