Doelstellingen
Vrienden GO!
1.

Maritiem
rendez-vous

Het GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap
belangeloos ondersteunen en
promoten en dit vanuit een

Werken op of langs het water?

humanistische en pluralistische

Maak kennis met een waaier aan

visie.
2.

maritieme opleidingen en beroepen!

Financiele ondersteuning
bieden aan scholen en leerlingen
van het GO! en dit in nauwe
samenwerking met de directies.

Afspraak:
Onze steun gaat vooral naar de

maandag 17/2/2020 - 20u

Scholengroep

Vesaliusinstituut
Leffingestraat 1
8400 Oostende
Vrienden van het GO! Oostende vzw
ON 0507.662.960 - RPR Gent afd. Oostende
Zilvermeeuwstraat, 8
8400 Oostende
E-mailadres: vriendengo.oostende@gmail.com
www.vriendengostroom.be

Studiekeuze

Programma

Voor heel wat leerlingen, studenten en ouders
komen er opnieuw spannende momenten aan als

19u30 Ontvangst

er straks studiekeuzes moeten gemaakt worden.
Voor elke ambitie vind je bij het GO! onderwijs de

gepaste

opleiding,

ook

als

je

matroos,

werktuigkundige, kapitein of officier wil worden.
Er bestaat een vloot aan studierichtingen om je

Alle hens aan dek voor een
maritiem rendez-vous!
Altijd al eens op zee willen varen? Dat kan tijdens
het maritiem rendez-vous!

20u00 Infomoment met virtuele beleving en
volgende sprekers:

•

directeur Maritiem Inst. Mercator Oostende

voor te bereiden, in verschillende scholen en op

www.maritiemonderwijs.be

diverse niveaus. Van secundair over bachelor tot
master. Zelfs avondonderwijs is een optie.
Terwijl

gebonden

andere

zijn

onderwijsinstellingen

aan

wettelijke

Jan Denys, raadgever kabinet Onderwijs /

•

Roel Buisseret, directeur
De Scheepvaartschool-Cenflumarin Antwerpen

enkel

www.descheepvaartschool.be

bepalingen

vastgelegd door het departement Onderwijs van

•

Kijk je ogen uit in onze virtual reality belevingen.

de Vlaamse overheid, moeten de opleidingen aan

Wij zorgen ervoor dat je niet nat wordt!

maritieme scholen ook beantwoorden aan de

Hogere Zeevaartschool Antwerpen

De vzw Vrienden van het GO! organiseert het

internationale regelgeving en kwaliteitsnormen.

www.hzs.be

‘rendez-vous’ om het maritiem onderwijs als
mogelijke studiekeuze voor te stellen.
Een

aantal

betrokkenen

uit

het

Daarom leveren zij, ieder op hun niveau, de
nodige certificaten af. Met deze certificaten op zak

maritiem

onderwijs zullen alle onderwijs-mogelijkheden
toelichten die er zijn, zowel in het secundair als in

•

FKP Peter Ramboer, directeur
Defensie/Competentiecentrum van de Marine

staat niets een boeiende carriere op zee in de
weg!

Dr. Rowan Van Schaeren, algemeen directeur

www.mil.be

•

Kapt. Yves Goossens, algemeen directeur

het hoger onderwijs, zowel de specialisatie ‘dek’

VLOOT Oostende

als ‘machine’.

www.welkombijvloot.be

Het plaatje wordt compleet door

twee werkgevers aan het woord te laten om
kennis te maken met het maritiem beroep in de
praktijk.
Er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen.

In areyouwaterproof hebben de
maritieme werkgevers de
krachten gebundeld met de
maritieme scholen. Zie
www.areyouwaterproof.be

