
 

 

 

Studiekeuzebegeleiding op Campus Redingenhof 

Op onze campus vinden wij het heel belangrijk dat leerlingen een juiste keuze maken. Wij zijn ervan 

overtuigd dat een kind zich beter voelt en dus ook beter studeert als hij/zij in een richting zit die bij 

hem/haar past. 

Om al onze leerlingen zo VER mogelijk te brengen organiseren wij het volgende: 

11-13 januari : SID-in Brabanthal 

De leerlingen van het 6e (ASO en TSO) en 7 (BSO) bezoeken de SID-in. Op deze studie-

informatiedagen krijgen de leerlingen informatie over alle mogelijk studierichtingen. Deze beurs kan je 

ook bezoeken op zaterdag. 

6-8 februari: Doe-beurs 

Op deze dagen staan onze leerlingen op de doe-beurs in de Brabanthal. Zij verwelkomen daar de 

leerlingen van het 6e jaar basisonderwijs en geven uitleg over hun studierichting. Elke richting heeft 

een eigen workshop. 

Week van 5-9 maart: infomomenten in de klas. 

 In het 2e en het 4e jaar krijgen alle leerlingen een infomoment in de klas waarbij we ze 

inlichten over hun toekomstmogelijkheden. 

 Ook het 6e en 7e jaar krijgen een toelichting van hun voortstudeermogelijkheden. 

 Het CLB wordt hier steeds bij betrokken.  

13 maart: Infoavond EHBS (Eerste Hulp Bij Studiekeuze) 

Voor de ouders, vooral van leerlingen in schakeljaren, die niet goed weten hoe zij hun kind het best 

begeleiden bij het studiekeuzeproces, organiseren wij een infoavond. Hier krijg je informatie over de 

mogelijkheden waarop je je kind kan begeleiden bij hun studiekeuze, maar ook over het belang van 

een juiste studiekeuze. Er volgt eveneens een ruim overzicht van de doorgroeimogelijkheden en 

toekomstperspectieven binnen verschillende richtingen. 

13-14 maart: Oriënteringsdagen 

Tijdens de oriënteringsdagen kunnen leerlingen persoonlijk advies komen inwinnen bij een 

studiecoach. De leerlingen die nog niet zeker zijn van hun keuze en nog met heel wat vragen zitten, 

maken dan een persoonlijke afspraak bij een studiecoach. Zij gaan samen gericht op zoek naar de 

interesses, de talenten en de studiemogelijkheden van de leerling.  

Schooljaar 2017-2018: WAT-HOE, leren leren, leren kiezen en TALENTENPORTFOLIO 

In de eerste graad werken we met de methode WAT-HOE, waarbij we de leerlingen gericht ‘leren 

leren’ maar ook ‘leren kiezen’. Aan de hand van mooi uitgewerkt lesmateriaal leren de leerlingen 

inzicht te krijgen in hun studiemethode en organisatietalent, maar ook in zichzelf: wie ze zijn, wat ze 

willen, waar ze goed in zijn, … Dit proces is heel belangrijk aangezien zij in het 2e jaar toch een 

belangrijke keuze moeten maken. 

In het derde jaar heeft elke leerling een OLB-uur. Dit staat voor onderwijsloopbaanbegeleiding. 

Tijdens dit uur werken de leerlingen aan groepsdynamica, zichtbare en onzichtbare talenten, 

mediawijsheid, digitaal talentenportfolio, … De OLB-leerkrachten gaan met de volledige groep aan de 

slag, maar werken ook aan de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling. 
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