VU: Leen Verraest, Agentschap Integratie en Inburgering, Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86C – bus 212, 1000 Brussel

Expeditie Geslaagd
Een lespakket voor BSO-leerlingen op zoek naar motivatie,
zelfkennis en een toekomstplan

www.integratie-inburgering.be

Waarom deze lessenreeks?
Leerlingen in het beroepsonderwijs vertrekken vaak vanuit een
moeilijke achtergrond. Ze maken meer kans op een problematische
schoolloopbaan, wat later een handicap is op de arbeidsmarkt. Tijdens
deze expeditie krijgen leerlingen een zicht op hun startpositie en op de
obstakels die ze kunnen overwinnen. Voor leerkrachten is dit lespakket
een instrument om te werken aan motivatie en preventie van vroegtijdig
schoolverlaten.

Om welke jongeren gaat het?
Expeditie Geslaagd is op maat van leerlingen van de tweede graad in het
beroepsonderwijs:

•
•
•
•
•

met een problematische gezinssituatie;
met laaggeschoolde ouders;
met zeer diverse herkomsten en achtergronden;
die een andere thuistaal spreken;
die moeilijk een plaats vinden in onze maatschappij.

Wat is Expeditie Geslaagd?
Expeditie Geslaagd is een lessenreeks waarbij de begeleider de leerlingen
meeneemt op een zoektocht naar motivatie, zelfkennis en een toekomstplan. Gedurende (minstens) een schooljaar krijgen de leerlingen maandelijks
lessen over de essentiële elementen van een geslaagde schoolcarrière.
Expeditie Geslaagd richt zich zowel op de individuele leerling als op de
groep. De leerlingen kunnen dikwijls op onvoldoende ondersteuning
rekening buiten de schoolmuren en moeten de kracht halen uit zichzelf
en uit hun klasgroep. Expeditie Geslaagd legt daarbij ook de nadruk op

respectvol samenleven: de klasgroep kan, in al zijn diversiteit, een sterk
geheel vormen.
De begeleider(s) is cruciaal in de expeditie. Hij of zij neemt de rol op van
coach, mentor en motivator. De begeleider houdt de jongeren een spiegel
voor, laat hen zelf ontdekken wie ze zijn, wat ze willen doen, wie ze willen
zijn, … De begeleider stimuleert de jongeren en maakt hen duidelijk hoe je
respectvol met alle culturele en sociale verschillen kan omgaan.

Wat biedt het Agentschap Integratie en
Inburgering aan?
We bieden een kant-en-klaar lessenpakket voor scholen aan. Daarbij hoort
onze ondersteuning, mogelijk in verschillende vormen:

Ò Workshop: We stellen het lessenpakket voor in een workshop van
2,5 uur en aan de hand van 2 adviesgesprekken. Daarna ga je er zelfstandig mee aan de slag. Kostprijs: €250.
Ò Individuele begeleiding: We begeleiden de lessenreeks actief in jouw
school, in samenwerking met een leerkracht die hiervoor de nodige tijd
kan vrijmaken.
Ò Groepsbegeleiding: Je maakt afspraken met andere scholen in de
omgeving. We begeleiden de leerkrachten die de expedities begeleiden
in groep.

Contact
Meer informatie over het specifieke aanbod en de voorwaarden:
•
•

melissa.papeleu@integratie-inburgering.be
nadia.elallaoui@integratie-inburgering.be

