
Leerlingen Atheneum De Wispelberg maken via
Futuroscoop kennis met diverse beroepen

Op donderdag 21 december 2017 fluit Atheneum De Wispelberg 'Futurscoop'
opnieuw op gang. Via Futuroscoop wil het atheneum de leerlingen laten
kennismaken met vijf verschillende domeinen die richtinggevend kunnen zijn voor
hun latere studie- en beroepskeuze. Zo komen ze in contact met kunst en creatie,
welzijn en maatschappij, economie en organisatie, wetenschap en techniek en taal
en cultuur.
 
Dit programma sluit naadloos aan bij de brede ‘eerste oriënterende graad’ die de school
aanbiedt sinds september 2016. Het heeft als doel om de leerlingen talentgericht te
oriënteren naar de juiste studierichting.

Futuroscoop in het eerste jaar



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,

In het eerste jaar 'Futuroscoop' maken de leerlingen via projecten kennis met de
verschillende domeinen aan de hand van beroepen. Op 21 december 2017 kunnen ze in
het domein 'Welzijn en maatschappij' uit zes beroepen kiezen om een dag lang uit te
oefenen. De leerlingen krijgen keuze uit animator in de ouderenzorg, educatief
medewerker bij het Vredeshuis, onderwijsbegeleider in basisschool de Lotus, politicus,
criminoloog bij De Lijn of opvoeder in een instelling voor dove kindjes.
 
Een groep professionals neemt de jongeren die dag op sleeptouw en wijdt hen in in de
geheimen van elk beroep. Zo komt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere een
workshop geven over het leven als een politicus.

Futuroscoop in het tweede jaar

De leerlingen van het tweede jaar kiezen op hun beurt twee domeinen waarin ze zich
verder verdiepen door organisaties en bedrijven te bezoeken.  Ze maken er kennis met
hun algemene werking, met de verschillende beroepen en ze voeren er een kleine
opdracht uit.  Zo gaan ze voor het thema Welzijn en Maatschappij op bezoek bij een
crèche, De Sleutel en het Guislainmuseum . Voor het thema Kunst & Creatie brengen de
leerlingen een bezoek aan het Designmuseum, de Handelsbeurs en een cartoonist.

Informatie
Ann Boeraeve, coördinator Atheneum Wispelberg Gent, gsm 0479 23 48 10, e-mail
wispelberg.Gok@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent
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historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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