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Om deel te kunnen nemen aan 

ons schakeljaar dien je aan een 

aantal voorwaarden te voldoen: 

• In het bezit zijn van een 

getuigschrift of diploma van 

het secundair onderwijs (6e 

middelbaar) 

• In het bezit zijn van een 

type 9 - attest. Je hebt dus 

de diagnose ASS 

• Jouw motivatie  om deel te 

nemen aan het schakeljaar 

verduidelijken tijdens een 

kort toelatingsgesprek 



 

In de laatste fase wordt een leefweek ingericht 

waarin wordt nagegaan of de doelstellingen bereikt 

werden, vaardigheden werden eigen gemaakt en de 

zelfstandigheid reeds van die mate is dat je het 

avontuur alleen kan verder zetten.  

Het volledige traject wordt op verschillende 

momenten geëvalueerd. Jouw proces en vorderingen 

worden uiteraard ook bijgehouden in een individueel 

paspoort. Op het einde van jouw traject in ’t SAS 

laten we jou los. Vanaf dan is het helemaal aan jou. 

Tot die tijd staan we samen aan stuur om jouw 

dromen te verwezenlijken.  

 

Nog niet helemaal overtuigd? We sommen hier nog 

even enkele voordelen op: 

• Een halftijds lessenrooster (mogelijkheden tot 

studentenjob of andere invullingen)  

• Huiselijke studentensfeer i.p.v. schoolse 

setting) 

• Naast theoretische zaken leer je ook heel wat 

praktische dingen. Plantrekker in wording! 

 

Tijdens het secundair onderwijs (vb. De Passer) wordt 

jouw perimeter reeds voor een stuk afgebakend. Je 

volgde een bepaalde studierichting en ontdekte 

hierdoor talenten en interesses bij jezelf. Deze 

perimeter kan jou helpen bij het bepalen van de 

volgende stappen die je zet in jouw verdere leven. 

Na het secundair kijken grote ogen vol verwachtingen 

jouw richting uit, want welke keuzes zullen gemaakt 

worden? Niet zelden brengt dit stress, onzekerheid of 

onrust met zich mee. Hierbij willen wij met het 

schakeljaar ondersteuning bieden.  

 

Wie instapt in het schakeljaar volgt gelijktijdig twee 

trajecten. Enerzijds het individueel traject en anderzijds 

een complementair traject.  

In het individueel traject gaan we aan de slag met het 

bepalen van jouw noorden. Dit vormt een constante 

aan normen, waarden, overtuigingen en andere zaken 

die jij belangrijk vindt in het leven. Met dit noorden 

kunnen we ons verder oriënteren tijdens dit avontuur.  

In een volgende fase zetten we al jouw mogelijkheden 

uit (mapping) en wordt gekeken of we een antwoord 

kunnen formuleren op de vraag: ‘Wat wil ik doen in mijn 

leven?”.  

Na een intensief proces van afwegingen maken, 

informatie inwinnen, elimineren en eventueel 

uitbreiden van de perimeter kunnen we het intern 

kompas afstemmen en een eindbestemming kiezen. 

Afhankelijk van de leerling kan dit gaan over het zoeken 

naar een job, het voorbereiden of begeleiden van 

hogere studies, hulp bij zelfstandig wonen en nog 

zoveel meer. 

Ondertussen wordt in het complementair traject 

gewerkt aan overlappende zaken. Dit betreft 

verschillende leerplandoelen (vb. lichamelijke opvoeding 

en Engels) maar ook plantrekkerij, allerhande workshops 

en projecten binnen verschillende thema’s. Op deze 

manier hopen wij jouw rugzak te helpen vullen met 

nuttige zaken om jouw avontuur te kunnen aanvatten.  

Afgestudeerd in het 6e middelbaar en nog geen 

idee wat je wil doen? Geen paniek! In ’t SAS , het 

schakeljaar van De Passer, helpen we jou deze 

keuze te maken. Verder studeren, de 

arbeidsmarkt verkennen, rijbewijs halen, 

zelfstandig wonen,… the sky is the limit!   

Het schakeljaar is een extra jaar waarin we samen 

jouw persoonlijk vooropgesteld doel proberen na 

te streven.  

Omdat dit individueel sterk verschillend is  

(vb: studiekeuzebegeleiding, begeleiden hogere 

studies, op zoek naar een job, zelfredzaamheid 

vergroten, begeleiden van het zelfstandig 

wonen ...), kunnen we spreken van maatwerk. 

 

Binnen dit schakeljaar gaan we op zoek naar jouw 

drijfveren en passie om dit doel tot een goed 

einde te brengen. Met veel plezier staan wij klaar 

om jullie hierin te begeleiden. Op deze manier 

hopen wij een plus te kunnen zijn voor jou.   

In het schakeljaar worden tevens leerplandoelen 

nagestreefd, workshops gegeven alsook 

begeleiding aangereikt. 

Dit alles moet jouw interne kompas helpen 

vormen zodat je, na het schakeljaar, vol 

zelfvertrouwen de juiste richting uit kan gaan.  


