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(Erasmusatheneum), Katrien Kerckhove (Leiepoort, campus Sint-Vincentius), Veerle
Schoors (VCLB), Elien Vanmeerhaeghe (stagiair VCLB), Etienne Carrette (voorzitter), Filip
Claeys (Drugpunt), Isabelle Van Hauteghem (Leiepoort, campus Sint-Hendrik), Trees Van
Hove (schepen van onderwijs)

Verontschuldigd

Matthias Aelvoet (Leiepoort, campus Sint-Hendrik), Ellen Meeus (CLB-GO!)

Generatie 2020 en Tijdstap
Stand van zaken

Het onderzoek is gestart. Alle scholen zijn gecontacteerd. Momenteel zijn er enkele
vragen rond de vertrouwelijkheid. We zitten daar in een spanningsveld omdat het
onderzoek niet volledig anoniem kan verlopen omdat UGent moet kunnen reageren op
verontrustende situaties.

Toelichting

Er is een toelichting geweest op heel wat scholen door de medewerkers van Generatie
2020. Dat bleek meermaals zeer nuttig.

Tijdstap

Ook rond Tijdstap is er een onderzoek gaande. Dankzij ondersteuning van Rotary
Nationaal zal een onderzoeker in kaart brengen wat de werkzame factoren zijn in
Tijdstap. Op die manier kunnen we de methodiek verder op punt zetten en uitdragen.
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DeMo website
Stand van zaken

De website van Jeugd & School is online: www.jeugdenschool.be. De site is bedoeld als
werkmiddel voor Jeugd & School.
Op dit moment is het luik van Jeugd & School, wg samenwerking scholen –politie
uitgewerkt. De methodiekencatalogus van DeMo moet nog vormgegeven worden.

Peilers

We beslissen de tien peilers te gebruiken als uitgangspunt voor de catalogus. Daarbij
passen we een aantal peilers aan:
• Kerntalenten wordt “talenten”
• Talent in context wordt “de leerling buiten de klas”
• Zelfinzicht wordt “zelfreflectie” (zie ook metacognitie.be)

Proces

We willen op de website ook voldoende aandacht hebben voor het procesmatige
verloop van de studiekeuzebegeleiding, zonder daarin al te sturend te worden.

Visie

Onze visie moet duidelijk zijn . In eerste instantie dragen we deze visie uit, de
methodieken zijn slechts een middel om de visie in praktijk te brengen.

Elementen

We nemen volgende elementen op in de catalogus:
• Titel
• Omschrijving
• Foto
• Hoe te gebruiken
o Doelgroep
o Duur
o Begeleiding
o Voordelen
o Nadelen
• Categorie
• Plaats in het proces
• Foto
• Tips & tricks

Volgende vergadering

Maandag 17 november
9:30 – 11:30, JC Brieljant
Hoe dragen we onze visie en de methodiekencatalogus verder uit?

Pagina 2 van 2

