
Welkomst speech op de online info voor de informanten 

Goede avond - iedereen welkom op dit forum! 

Als 'jaar voorzitter’ van ons initiatief ‘Rotary Beroepen Informatie 
Avond’ heb ik het voorrecht om jullie allen welkom te heten … by 
the way … het is dit jaar onze 54ste editie!!! 

Vooreerst wens ik jullie ‘all the best’ in een gevaccineerd 2021  … 
we hopen allemaal op een ‘recovery jaar’. 

Vervolgens wil ik in naam van ons ganse team van Rotary en de 
Universiteit Antwerpen ( … en ik kan u verzekeren … ik kan hier 
rekenen op een prachtig team) … wil ik jullie alvast danken voor 
jullie aanwezigheid, jullie tijd, jullie engagement en medewerking 
voor dit mooie Rotary initiatief.  

Tenslotte wil ik in het bijzonder in naam van iedereen de Universiteit 
Antwerpen en haar team danken voor de gigantische technische 
ondersteuning en de intense, aangename en vlotte samenwerking. 

Velen onder jullie hebben eerder reeds meegewerkt als 
beroepsinformant, soms ook wel ‘beroepsambassadeur' 
genoemd … anderen zijn nieuwkomers … hoe dan ook, zal onze 
werkwijze voor iedereen nu volkomen nieuw zijn. 

Zoals jullie wellicht reeds weten is het doel van onze ‘Rotary 
Beroepen Informatie Avond’, de kans bieden aan abituriënten of 
laatstejaars middelbaar onderwijs, om eens te praten met 
‘ervaringsdeskundige' mensen vanuit diverse beroepen.  
Hiermee willen we hen helpen, bij één vn de moeilijkste en 
belangrijkste keuzes in hun leven . namelijk de keuze van de 
studierichting… 

Het is bij dit initiatief geenszins de bedoeling om informatie te geven 
over scholen, opleiding- en leerinhouden, enz … hiervoor zijn de 
SIDin beurzen bedoeld … later op het academiejaar. 



Tot vorige editie is ons initiatief steeds een ‘fysiek’ event geweest, 
waarbij deze studenten voorkeuren konden opgeven om vervolgens 
op de avond één of meerdere  ‘face to face’ gesprekken te 
hebben met aangezochte beroepsambassadeurs. 

Dit gebeurde op jaarbasis via twee ‘Beroepen Informatie Avonden’  
- één op de campus van de Universiteit Antwerpen en één ander in 
het Osterrieth huis op de Meir te Antwerpen. 

Tot vorig jaar liepen beide initiatieven parallel - dit jaar echter is het 
een krachtenbundeling over deze beide initiatieven heen … en 
wordt het gedragen door zo maar liefst 12 antwerpse 
Rotaryclubs! 

Enkele cijfers om de omvang van het initiatief te illustreren … 

* Méér dan 35 scholen zijn hierbij betrokken 
* De teller van meewerkende informanten staat nu reeds op meer 
dan 130 … gespreid over ongeveer 75 beroepen 
* Er zijn dit jaar reeds méér dan 1300 laatstejaars ingeschreven 
* De teller op het aantal binnengelopen gespreksaanvragen staat 
momenteel op méér dan 6000 

Door de huidige gezondheidscrisis hebben we - uitgaande van het 
principe, dat ook de laatstejaars van dit afstudeerjaar MO recht 
hadden op dezelfde ondersteuning bij hun studiekeuze - beslist om 
alvast voor deze editie te opteren voor een ONLINE event. 

We werken via het platform ‘Blackboard Collaborate’, dat ons 
wordt aangeboden door Universiteit Antwerpen - waarvoor onze 
gemeende dank!  
Wees niet ongerust … dat is vergelijkbaar met andere platformen 
als Google Meet, Zoom of MS Teams. 

Per beroep voorzien we één sessie, waarbij we hebben gestreefd 
naar de aanwezigheid van 2 informanten. 

Bijna alle informanten kregen de sessie, waarvoor ze zich hebben 
opgegeven. Sommigen gaven aan dat ze ook over bijkomende 



vaardigheden beschikten, horende bij een ander beroep … bij ons 
een andere sessie.  
Enkele informanten werden dan ook ingeschakeld voor het beroep 
dat ‘eveneens’ tot hun bijkomende mogelijkheden behoorde.  

Indien het aantal verzoeken van studenten beperkt is, kan het ook 
zijn dat slechts 1 informant de sessie leidt. 

De bedoeling is dat de informant - als start -  wat algemene 
informatie en ervaringen deelt aangaande zijn of haar beroep. 

Behoudens als het een zeer kleine groep is, is het best dat de 
ganse groep studenten wordt gemuted. Dit is noodzakelijk om 
storend achtergrond lawaai tijdens de sessies te minimaliseren en 
door elkaar gepraat te voorkomen. 

Vraagstelling door de studenten verloopt via de chat functie! 
  
Indien twee of méér informanten beschikbaar zijn, kan één 
informant alvast het woord nemen en kan de tweede informant de 
chatfunctie opvolgen. Via de chat komen de vragen van de 
laatstejaars binnen. Indien mogelijk kunnen de taken worden 
verdeeld tussen beide informanten via onderlinge afspraken (bvb. 
om beurt, of de ene doet de chat en leidt de vragen naar de andere 
informant, …). Dit kan als de informanten net VOOR de start van de 
sessie onderling even afspreken.  

De sessies lopen allemaal simultaan op donderdag 14 januari 
2021 van 18u30 tot 21 uur. 
De sessies zullen allemaal worden open gesteld vanaf 18u15, 
zodat je als informanten nog even de kans hebt om met elkaar 
kennis te maken en enkele onderlinge afspraken te maken. 

Beide informanten kunnen de vragen van de studenten 
beantwoorden of de collega informant aanvullen. Op die manier 
creëren we een wisselwerking tussen de aanwezige informanten. 

Mag ik met aandrang vragen om als informant op de sessie 
aanwezig te blijven tot het eind uur = 21 uur, omdat veel 



studenten tussen verschillende sessies ‘shoppen’ en zich ook nog 
tijdens de laatste 10 minuten van uw sessie kunnen aanbieden. 

Er is een call center met 4 lijnen voorzien, indien er problemen 
mochten zijn. Aanstonds krijg je hier nog méér uitleg over. 

Morgen en overmorgen zullen alle sessies open gesteld worden, 
zodat jullie de toegang eens kunnen oefenen. 

Wij hopen op een vlot en succesvol verloop van dit vrij groot 
initiatief … en zullen, zoals we dit trouwens elk jaar doen … 
achteraf een grondige evaluatie doen om zo nodig lessen te trekken 
- met het oog op ’steeds beter’ in de toekomst. 

Tot slot van deze inleiding wil ik toch het volgende nog meegeven 
… Waarom worden initiatieven zoals deze door Rotary 
georganiseerd?  

Rotary is in tegenstelling tot vele andere service clubs een 
organisatie met een ethische en deontologische code en is 
internationaal een niet weg te denken en niet te onderschatten 
factor in de samenleving … ik beperk me tot slechts 2 sprekende 
voorbeelden … 

1. Rotary is wereldwijd de grootste leverancier van 
studiebeurzen. 

2. Rotary heeft de ziekte ‘POLIO’ via wereldwijde 
vaccinatiecampagnes - met uitzondering van een paar 
conflictgebieden - de wereld uitgeschopt … kan het voorbeeld 
actueler? 

Voor de diepere en verder technische uitleg betreffende het 
platform “Blackboard Collaborate” , geef ik graag het woord aan 
Wouter de Pesseroy en zijn experten van de Universiteit Antwerpen 
…  

Ik wens jullie allen veel succes !!! 
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