
BOOST pakt
terarentekort aan

Droom je ervan om in het Lager

onderwijs te staan, maar dreven
jouw professionele keuzes je in een

andere richting? HogeschooL VIVES

en scholengroep KBK bieden je met
het B00ST-traject een tweede kans

JeLbrich en Rebecca grepen die met
beide handen,

Lerarentekort
"Het is elk jaar hetzeLfde liedje: vanaf midden september
vacatures die niet ingevu[d raken, De mensen die wel
reageren, hebben de motivatie, maar niet het iuiste profiet.

0mdat het onverantwoord is om hen zomaar voor de leeu-
wen te gooien, ging ik op zoek naar een opLossingJ'Aan het
woord is Lies Rummens, coórdinator en bedenker van het
8005T-traject. Lies werkt voor schoLengroep KBK (KathoLieke

Basisschoten Kortri j k),

Lerarenopleiding
ln de zoektocht naar een geschikte partner, kwam Lies uit
bii V|VES, Coórdinator Lisa Caenen: "Wij hebben ervaring
met gepersonaLiseerde trajecten, afstandsonderwijs en

werkplekteren: ingrediënten die noodzaketijk zijn voor het
sLagen van 8005T, want het is een verkort opLeidingstraject
van anderhaLf jaar in plaats van drie jaar. Naast de luiste
mindset heb je ook een bachetor- of masterdiptoma nodig
om in te stappenl'

Meteen in de klas
"Wat dit traject zo uniek maakt, is dat opLeiding en werkvetd
heeL dicht bij elkaar staan. Vanaf de eerste dag sta je bii een

coach in de ktas. Daarnaast moet je heetwat opdrachten
verwerken en examens voorbereiden. En vergeet niet dat
de meeste studenten ook nog een gezinsleven hebben.

Best pittigl" JeLbrich Ctorieux was vroeger actief in de ge-

zondheidssector: "Maar ik heb aLtijd interesse gehad in het
onderwijs. B00ST maakt die carrièreswitch ptots mogetijkJ'

Droomwaarmaken
0ok Rebecca komt uit een andere sector: "lk heb een

dipLoma handelswetenschappen op zak, maar wist al
Langer dat miln hart elders [ag. Helaas vond ik nooit het ge-
paste traject om naar het onderwijs over te stappen. Tot nu

dus. Via basisschool't Fort kwam ik in contact met Lies en

ging de baI aan het rolten. VoeL jij het ook kriebelen? TwijfeL

dan nietl Je kan eenderwanneer instappen en je kan zelfs
enkete dagen komen proeven op de ktasvtoer."
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