Beroepenrally ICT
 Projectpartner: Stad Gent – Dienst Werk
 Werkgevers: Cloudoki, In The Pocket,
Sitemanager, IMEC, District09
 Onderwijsinstellingen: GTI Beveren, Visitatie
Mariakerke, Sint-Lievenscollege, het Vlot
Lokeren, enz.
 Locatie: digitaal – focus regio Oost-Vlaanderen
 Deelnemers: 68 leerlingen 6de TSO
 Beroep: ICT-beroepen
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Wat is een Beroepenrally?
In de beroepenrally maken leerlingen van het
secundair onderwijs op een interactieve manier
kennis met een bepaalde sector. Op een 3-tal uur
brengen de jongeren een bezoekje aan 3
werkgevers. Door middel van een rondleiding, het
uitvoeren van een kleine opdracht, of het
ontdekken van de dagtaken van een voor hen
onbekend beroep komen ze in aanraking met
techniek en wordt hun interesse ervoor
aangewakkerd.

Editie Stad Gent, Beroepenhuis, imec,
District09, In The Pocket, Cloudoki en
Sitemanager
In het voorjaar van 2021 werd een digitale
beroepenrally ICT georganiseerd door Stad Gent en
het Beroepenhuis, nl. de IT spree. Door de geldende
corona-maatregelen kon het initiatief nl. niet fysiek
plaatsvinden, maar het digitale platform Hopin’
werd ingezet om de webinars en workshops
digitaal te laten verlopen.
Leerlingen van het 6de jaar ASO (alle richtingen) en
TSO
(grafische
communicatie,
multimedia,
industriële ICT en techniek-wetenschappen)
werden een hele dag ondergedompeld in de ITwereld. Samen met 5 werkgevers werd een
dagprogramma ontwikkeld met als doelstelling
leerlingen te motiveren om te kiezen voor een ITopleiding. Een greep uit het programma: een
panelgesprek met alle werkgevers over ‘Wat is er
leuk aan werken in de IT-sector?’, webinars over
‘mens en technologie’ en ‘applicaties: van concept
naar burger’, maar ook workshops over design
thinking en games bouwen.
Bovendien krijgen de leerlingen via een educatief
pakket (ontwikkeld door het Beroepenhuis, i.s.m. de
werkgevers)
ook
een
voorbereiding
en
nabespreking in de klas. Zo wordt het motiverend
en informerend aspect maximaal benut.
In totaal namen 68 laatstejaars TSO-leerlingen van
een 5-tal Oost-Vlaamse scholen deel aan de
Beroepenrally.

Waarom zou je als werkgever deelnemen
aan een Beroepenrally?
Als werkgever werk je via je deelname aan een
Beroepenrally aan het positieve imago van de
sector waarin je werkzaam bent. Op lange termijn
zorg je voor een grotere instroom van
gemotiveerde leerlingen, en dus werknemers.
Tenslotte is het een laagdrempelige vorm van
employer branding: leerlingen maken op een
positieve manier kennis met je onderneming.

Meer informatie?
Contacteer Astrid Faelens via astrid.faelens@stad.gent

