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Wanneer.
Donderdag 20 September 2012
Welke subprojecten warden voorgesteld.
Het gehele project werd aan het publiek voorgesteld door middel van een aantal key note
sprekers en gevolgd door een onderwijsdebat..
Na afloop van het programma werden alle werkpakketten op USB stick overhandigd aan alle
deelnemers.
Opbouw van het event.
In Vlaanderen hebben we gekozen voor een algemene conferentie, toegankelijk voor alle
stakeholders van het Vlaamse onderwijslandschap..
Aard en hoeveelheid aanwezigen.
100 mensen waren aanwezig op het event. Sommigen waren leerkrachten, anderen studieen loopbaanbegeleiders, leden van het NA, collega’s van onze eigen organisatie, collega’s
van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Feedback.
Op het einde van de dag werd aan de deelnemers gevraagd om een evaluatieformulier in te
vullen. Zij dienden dit documenten om te ruilen voor de ontwikkelde materialen. Alle
evaluatiedocumenten gaven vrij hoge scores weer, meestal score 4 of 5. De presentatie van
Tom Luken werd als zeer inspirerend en relevant beschreven/ervaren.
Follow up.
Op het disseminatie event van het, Transpop, dat doorging op 1 Oktober 2012, werden
flyers van het Career Learning project verdeeld. Het is de bedoeling om dit ook te doen bij
andere events, die in de toekomst door onze dienst worden georganiseerd In Oktober werd
er weer een artikel rond het project gepubliceerd in onze nieuwsbrief.
Uitnodiging.
Hard copy in annex
Publiciteit+ documentatie en atmosfeer.
Er werd een papieren uitnodiging verstuurd naar alle Vlaamse secundaire scholen en centra
voor leerlingenbegeleiding. We hebben het event ook op onze eigen website aangekondigd
en er verschenen artikels in diverse e-zines.
De atmosfeer was er onder andere een van verbazing over wat we de voorbije twee jaar
binnen het project bereikt hebben. Veel van de mensen waar ik mee gesproken heb waren
zeer tevreden en positief over de ontwikkelde producten en stelden dat ze door het event
geïnspireerd waren geraakt.
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Exploitation.
Alle presentaties en de ontwikkelde producten van het event zijn vrij downloadbaar via de
website van onze organisatie. Telkens wanneer er en event wordt georganiseerd proberen
we om aanwezig te zijn en het project kenbaar te maken. Tijdens elke
personeelsvergadering wordt een stand van zaken gegeven zodat alle medewerkers weten
wat de stand van zaken is rond het project.
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