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ﺣﺿرة اﻵﺑﺎء،
ﻛل ﺳﻧﺔ ﺗﻧظم وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻔﻠﻣﻧﻛﯾﺔ أﯾﺎﻣﺎ اﻋﻼﻣﯾﺔ ﻋن دراﺳﺔ ) (SID-inﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي .ﻓﻲ إطﺎر ھذه
اﻷﯾﺎم ﻧﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣرﻛز اﻻرﺷﺎد اﻟﺗرﺑوي ).CLB - (Centra voor leerlingenbegeleiding

اﻟﺛﺎﻧوي

ﻣﺎ اﻟذي ﺗﻘدﻣﮫ SID-in؟

 SID-inھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧﺗدى ﯾﺣﺻل ﻓﯾﮫ اﻟطﻠﺑﺔ وأوﻟﯾﺎء أﻣورھم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي .ﺗﺳﻌﻰ
اﻟوزارة ﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﺗﻣﻌن ﺟﯾدا ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗوﺟﮫ اﻟدراﺳﻲ أو اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟذي ﯾرﯾدون ﺗﺗﺑﻌﮫ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣن ﯾرﯾد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺗﮫ ﯾوﻓر اﻟﻣﻧﺗدى ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول:
•
•
•
•

اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ـ ﺑﻌد ـ اﻟﺜﺎﻧﻮي ))(secundair-na-secundair (Se-n-Se
اﻟﺗﻌﻠﯾم ااﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ )ﺧرﯾﺞ او (hbo5
ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر

ﯾوﺟد ﻋﺎﻣﻠون ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺗﻛم.
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟذﯾن ﯾﻔﺿﻠون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن  .SID-inﯾﻣﻛﻧﮭم طرح أﺳﺋﻠﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرطﺔ ،ﻓﻲ
وزارة اﻟدﻓﺎع أو أﺣد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة .ﯾﺷﺗرك ﻓﻲ ھذا أﯾﺿﺎ ﻛل ﻣن ) (VDABاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔﻠﻣﻧﻛﯾﺔ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
واﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ و.Syntra
أﻟم ﺗﻘرر اﺑﻧﺗك ﺑﻌد؟ ھل ﻻزال اﺑﻧك ﯾﺗردد؟ ﻣوظﻔو  CLBﻣﺳﺗﻌدون ﻹﻋطﺎء اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ.
أﯾن وﻣﺗﻰ اﻟﻰ  SID-in؟
ﻣﺗﻰ؟
ﻣن  10إﻟﻰ  12ﯾﻧﺎﯾر2019
ﻣن  17إﻟﻰ  19ﯾﻧﺎﯾر2019
ﻣن  24إﻟﻰ  26ﻓﺑراﯾر2019
ﻣن  31ﯾﻧﺎﯾرإﻟﻰ  2ﻓﺑراﯾر2019
ﻣن  14إﻟﻰ  16ﻓﺑراﯾر2019

أﯾن؟
)SID-in Vlaams-Brabant (Brabanthal
)SID-in Oost-Vlaanderen (Flanders Expo
)SID-in West-Vlaanderen (Kortrijk xpo
)SID-in Antwerpen (Antwerp Expo
)SID-in Limburg (Limburghal

ﺗﻘوم اﻟﻣدارس ﺑزﯾﺎرة  SID-inﻓﻲ ﯾوﻣﻲ اﻟﺧﻣﯾس واﻟﺟﻣﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﺎﻋﺔ  9ﺻﺑﺎﺣﺎ واﻟﺳﺎﻋﺔ  4ﺑﻌد اﻟظﮭر.
اﺳﺗﻔﺳر ﻟدى ﻣدرﺳﺔ اﺑﻧك أو اﺑﻧﺗك إذا ﻣﺎ ﻛﻧت ﻗد ﺑرﻣﺟت زﯾﺎرة ﻟﻠﻣﻧﺗدى .
ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ زﯾﺎرة اﻟﻣﻧﺗدى ﺑﻧﻔﺳك ﯾوم اﻟﺳﺑت ﺑﯾن اﻟﺳﺎﻋﺔ  10ﺻﺑﺎﺣﺎ واﻟﺳﺎﻋﺔ  4ﺑﻌد اﻟظﮭر.
اﻟدﺧول ﻟﻠﻌﻣوم.
ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺣﺿور ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎورة,ﺑدون ﺗﺳﺟﯾل او دﻓﻊ .اﻟﻣﻌرض ﻟﮫ أھداف ﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻧﻔﻌﯾﺔ .ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت زورو ﻣوﻗﻌﻧﺎ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ .ﻋﻧدك أﺳﺋﻠﺔ ؟اﺗﺻل ب  CLBأو ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدرس ﺑﮭﺎ اﺑﻧﺎؤك ﻟﺗﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻧﺎ.
اﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء؟

SID-IN 2019:
Studie-informatiedagen voor leerlingen uit het
laatste jaar secundair onderwijs
Beste ouder,
Elk jaar organiseert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming de studie-informatiedagen (SID-in)
voor leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs. We werken daarbij samen met de centra voor
leerlingenbegeleiding (CLB).
WAT BIEDT DE SID-IN?
De SID-in is een beurs waar leerlingen en ouders informatie krijgen over de vele mogelijkheden na het
secundair onderwijs. Zo wil het ministerie jongeren helpen om een doordachte studie- of beroepskeuze te
maken.
Wie wil verder studeren vindt op de beurs informatie over:
» universiteiten en hogescholen
» secundair-na-secundair onderwijs (Se-n-Se)
» het hoger beroepsonderwijs (hbo5 of graduaat)
» het volwassenenonderwijs
Medewerkers van elke onderwijsinstelling antwoorden op jullie vragen.
Ook jongeren die liever gaan werken, kunnen op de SID-in terecht. Zij kunnen hun vragen stellen aan
medewerkers van de politie, van defensie of een van de aanwezige beroepssectoren. Ook de VDAB, de
vakbonden en Syntra nemen deel. Heeft je dochter nog niet beslist? Twijfelt je zoon nog? Medewerkers
van het CLB geven graag advies.
WAAR EN WANNEER NAAR DE SID-IN?
» SID-in Vlaams-Brabant (Brabanthal): 10-12 januari 2019
» SID-in Oost-Vlaanderen (Flanders Expo): 17-19 januari 2019

» SID-in West-Vlaanderen (Kortrijk Xpo): 24-26 januari 2019
» SID-in Antwerpen (Antwerp Expo): 31 januari -2 februari
2019
» SID-in Limburg (Limburghal): 14-16 februari 2019

Scholen bezoeken de SID-in op donderdag en vrijdag tussen 9 en 16 uur. Vraag bij de school van je zoon of
dochter na of zij een bezoek gepland hebben. Je kan de beurs ook zelf bezoeken op zaterdag van 10 tot 16
uur.
VRIJE TOEGANG

Kom gerust langs voor een gesprek: je hoeft je niet in te schrijven. De toegang is gratis. De beurs is enkel
informatief, en niet commercieel. Meer informatie vind je op onze website. Heb je nog andere vragen?
Neem dan contact op met het CLB. De school van je zoon of dochter kan je de contactgegevens bezorgen.
Tot binnenkort?

Tot binnenkort?

Vlaanderen
is onderwijs & vorming

