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PERSBERICHT 
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16/0109 – Frisse campagne voor nieuwe leerlingen Stedelijk Secundair Onderwijs 

Gent 

 

Met de nieuwe campagne ‘Wij helpen je kiezen wat je later worden wil’ bundelen de 11 

stedelijke secundaire scholen hun krachten om zichzelf te promoten. Met de campagne wordt 

de toekomstgerichte aanpak van het Stedelijk Secundair Onderwijs Gent in de verf gezet: 

vooruitkijken naar hogere studies en het uiteindelijke beroep. 

 

Onder de naam ‘Wij helpen je kiezen wat je later worden wil’ werden verschillende 

campagnebeelden ontwikkeld waarin jongeren hun toekomstig droomberoep uitoefenen: 

- Journalist /redactiemedewerker bij AVS 

- Heftrucker/ingenieur bij Volvo 

- Chef-kok/keukenmedewerker bij Jour de fête 

- Arts/verzorger bij Jan Palfijn 

- Fotograaf/artiest bij theater Campo 

 

De nieuwe brochure die de verschillende scholen voorstelt, focust op de dromen en 

verwachtingen van de kinderen.  

 

Alle 6.000 Gentse kinderen die in het vijfde of zesde leerjaar zitten, in elk onderwijsnet, ontvingen 

een enveloppe geadresseerd op hun eigen naam. Daarin zaten telkens drie naamkaartjes met 

daarop ook drie beroepen en een verwijzing naar de nieuwe portaalsite scholenwijzer.stad.gent 

 

Via de nieuwe website scholenwijzer.stad.gent word je met een handige tool en de nodige 

informatie rond toekomstgerichte richtingen geholpen om de juiste keuze te maken. Het Stedelijk 

Secundair Onderwijs Gent wil zo zijn aanbod kenbaar maken, zodat iedereen heel bewust kan 

kiezen. Want de aanbodkeuze is voor iedereen, zowel ASO,TSO, BSO als KSO.  
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Deze week verschijnt de campagne ook in het Gentse straatbeeld. Kom zelf ook de sfeer 

opsnuiven tijdens de opendeurdagen van de stedelijke secundaire scholen. Meer informatie vind 

je via de website https://stad.gent/stedelijk-secundair-onderwijs/news/kom-de-sfeer-opsnuiven-

tijdens-onze-opendeurdagen. De eerste opendeurdag vindt plaats op zaterdag 5 maart in 

Atheneum Wispelberg, Wispelbergstraat 2, 9000 Gent.  

 

Informatie 

IVA Stedelijk Onderwijs Gent, Pieter Delbarge, directeur, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent,  

tel. 09 268 20 43, gsm 0476 96 16 23, e-mail onderwijs@stad.gent,  

website scholenwijzer.stad.gent 

 

Bevoegd 

Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 

9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent 
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