Beste partner,
We hebben opnieuw een gloednieuw aanbod evenementen, experttalks en workshops voor jullie
in de aanbieding om jullie te inspireren en informeren over het brede, boeiende veld van
levenslang leren.
Schrijf je snel in of geef suggesties voor volgende thema’s.


Online EXPERTTALK: Leerloopbaanbegeleiding in de praktijk
Begeleid jij werkzoekenden in hun traject naar werk en krijg je ook vragen over
opleidingen en studeren? Dan kan je bij Leerwinkel terecht. In deze experttalk
vertellen we je meer hoe je hen kan doorverwijzen, hoe wij een leervraag aanpakken
en wat jij als partner van ons kan verwachten. Leerloopbaanbegeleider Mira vertelt
er jullie graag alles over.
Wanneer: vrijdag 29 april van 13.30 – 14.30
 Gratis inschrijven



WORKSHOP: Ontdek welke opleidingen en beroepen bij jou passen (VOLZET)
In deze workshop gaat leerloopbaanbegeleider Sofie samen met enkele
laaggeletterden aan de slag om wegwijs te raken in de vele mogelijke beroepen die
er staan. Ze helpt hen keuzes maken en kijkt samen met hen welke opleiding(en) bij
die jobkeuze(s) aansluiten.
Wanneer: donderdag 28 april van 09.00 – 11.00
Waar: Leerwinkelpunt Ieper



Online EXPERTTALK: opleidingsmogelijkheden voor anderstaligen
VDAB expert NT2, Henk Vandenbroucke, geeft jullie tijdens deze sessie meer
informatie over opleidingsmogelijkheden voor anderstaligen. Je komt er alles te
weten over toelatingsvoorwaarden Nederlands, mogelijke voortrajecten,
ondersteuning tijdens opleidingen, … .
Wanneer: donderdag 12 mei van 14.00 – 15.00
 Gratis inschrijven



OPLEIDINGSMARKT: IT, techniek en administratie
Heb je interesse in een opleiding in IT, administratie of techniek? Kom dan naar onze
gratis opleidingsmarkt in Roeselare. Je kan al je vragen over de opleiding
rechtstreeks stellen aan de CVO’s, Syntra West, VDAB en de hogescholen Vives en
Howest.
Waar: Leerwinkelpunt Roeselare, RSLopPost (Brugsesteenweg 44, Roeselare)
Wanneer: dinsdag 24 mei van 9.00 – 12.00

Wist je dat…
Huis van het Leren in 2021 19 experttalks organiseerde, waarbij we 241 deelnemers uit
diverse organisaties mochten informeren?

Volg zeker ook de activiteiten van Huis van het Leren via onze Linkedin-pagina!

