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?
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