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Verruim je horizon 2022
Info voor exposanten
Je schreef je in als exposant voor de informatiebeurs ‘Verruim je horizon’. Fijn!
Hieronder vind je alle nodige praktische informatie betreffende de beurs.
Onze website: www.verruimjehorizon.be

Contactpersoon beurs “Verruim je horizon”:
Organisatie:
De beurs wordt georganiseerd door Flankerend Onderwijs provincie Limburg.
Contactpersoon is Julien Luwel.
E-mail: julien.luwel@limburg.be
Mobiel nummer: 0486 80 36 49

Locatie en openingsuren 2022
Locatie:
Thor Central – Thorpark Genk
Thor Park 8000, 3600 Genk
GPS: André Dumontlaan 67, 3600 Genk
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Openingsuren

Dagen

Dinsdag 8 maart 2022

Donderdag 10 maart 2022

soort bezoek

Schoolbezoeken (via
inschrijving)

Schoolbezoeken (via
inschrijving)

Vrij toegankelijk voor iedereen
die op zoek is naar een
(nieuwe) job of een
aansluitende opleiding

Vrij toegankelijk voor iedereen
die op zoek is naar een(nieuwe)
job of een aansluitende
opleiding

9 u - 12 u.

9 u - 12 u.

Open
(beursgedeelte)

&
13 u. - 15 u.

Uw informatie op de website Verruim je horizon

We zorgen ervoor dat de informatie van jouw organisatie/instelling mooi verzorgd bij
de leerlingen komt. Je vindt de digitale brochure in bijlage. De info wordt eveneens
via onze website bekend gemaakt.
Gaf je nog niet door wat je nodig hebt op de infostand, doe dat dan graag zo snel
mogelijk via deze link . (Uiterlijk 28 februari, anders voorzien we standaard 2 tafels en
4 stoelen).
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Voorbereiding leerlingen op beursbezoek

De leerlingen worden door de scholen zo goed mogelijk voorbereid op het
beursbezoek.
Zo stimuleren we gerichte informatieverwerving en een kwalitatief keuzeproces.
We werkten per studierichting een infofolder uit waarbij de leerlingen een duidelijk
beeld krijgen over de tewerkstellingsmogelijkheden (beroepen, beroepssectoren)
alsook de mogelijke vervolgopleidingen vanuit hun specifieke studierichting. U kan
deze informatie vinden op de website via volgende link:
www.verruimjehorizon.be/route.

Wat is het aanbod op de beurs?
Er zijn 6 routes uitgestippeld die de leerlingen alleen of in klasverband kunnen
volgen:
•
•
•
•
•
•

Route Veiligheidsberoepen
Route Zorg, Diensten, Creatieve beroepen
Route ICT & Techniek
Route Horeca & Toerisme
Route Transport/Logistiek/Mobiliteit
Route Bouw, Hout, Groen

Naast deze 6 routes is er eveneens
•

•

een ‘Algemene route’ met informatie over bv. zelfstandig ondernemen,
uitzendarbeid, deeltijds onderwijs voor +18 –jarigen, vakbonden, opleidingen
in het volwassenenonderwijs, SYNTRA-opleidingen, VDAB-opleidingen,
enzovoort. Leerlingen die vragen hebben betreffende hun verdere beroepsof studiekeuze kunnen op deze route bij het CLB terecht.
een route met bedrijven, waar de leerlingen info vinden over het bedrijf, de
soorten beroepen, toekomstige vacatures, relevante opleidingen en
studentenarbeid.
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Waar parkeren tijdens de beursdagen?

Parkeren kan op parking P8 van de Luminus Arena.
Personenvoertuigen kunnen parkeren op parking 8 (parking blauw)
De bussen mogen de leerlingen afzetten op de blauwe stip.
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Info m.b.t. opbouw en afbraak van u infostand.
Aanmelden aanwezigheid standhouders

Je meldt je aan bij het onthaal, daar krijg je info over je stand of lokaal op de
beurs. Exposanten die de workshops geven dienen minstens 20’ voor de start van
een workshop aanwezig te zijn in het lokaal.
Standhouders dienen uiterlijk om 08u40 hun stand te bemannen.

Catering
Op de eerste verdieping (bij Brasserie Lampada) kunnen exposanten terecht
voor een hapje en/of drank.
Koffie en andere dranken doorheen de dag. ( enkel
standhouders )
•
op dinsdag van 9u30 tot 15u en donderdag van 9u tot
12u doorlopend in Lampada, betalend/consumptie

Lunch voor de STANDHOUDERS: Je hebt 2 keuzes!
Optie 1 - Lampada
•

De zaak is in principe gesloten, maar opent de deuren exclusief voor jullie met
een beperkt aanbod: Keuze uit 2 warme gerechten, meteen af te rekenen ter
plaatse.
Via mail te bestellen via info@thorcatering.be (met naam en voornaam +
aantal porties van het gekozen gerecht) wij zullen dan alles bijhouden in een
bestand!
o
o

Pasta Penne della Nonna aan 12,5 euro
Vol-au-vent met frietjes en salade aan 15 euro
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Optie 2 - online broodjes bestelling + afhaling @ de foodcorner van de glazen unit
•
•

Bestellen via deze link https://thorlunch.bestelmodules.be/auth/login
Volg onderstaande instructies:
o

Om een broodje te bestellen moet je een account aanmaken als
nieuwe gebruiker. Heel belangrijk is om THOR CENTRAL (LAMPADA) aan
te duiden als leveringsadres.
▪

o

o
o

Bestellen kan ook enkele dagen van tevoren.
LET WEL OP: BESTELLEN OP DE DAG ZELF KAN MAAR TOT 10u45!

Bij het bestellen van het broodje steeds controleren of
de JUISTE leverdatum en je gegevens juist zijn ingevuld + eventuele
opmerkingen (houd het beknopt)
Je kan enkel meteen online afrekenen, indien je niet afrekent komt de
bestelling ook niet door
Als de betaling gelukt is wordt dit opgeslagen in onze database en
geprint op de juiste leverdatum met naam

Plattegrond (voorstel)

De plattegrond wordt nog uitgewerkt en zal bezorgd worden wanneer
beschikbaar. We leiden de bezoekersstroom zo dat iedere bezoekers langs elke
infostand komt.

Opbouwen van de standen

Indien je alleen wat banners of ander klein materiaal meebrengt kan je het
dinsdagochtend doen. De opbouw van grotere standen gebeurt op maandag 7
maart van 13.00 u. tot uiterlijk 17.00 u. Laat je ons weten hoe laat we je die
maandagnamiddag mogen verwachten per mail aan
verruimjehorizon@limburg.be?
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•

•
•
•
•

Zwaar materiaal. Een goederenlift is er beschikbaar, laat het ons uiterlijk
28 februari weten indien je hier gebruik van wil maken via
verruimjehorizon@limburg.be
Je kan ook gebruik maken van de gewone ingang
Demonstratievoertuigen zijn mits afspraak met Julien Luwel toegestaan
voor hoofdgebouw.
Er mag niets op de muren bevestigd worden!
Panelen zijn voorzien voor alle infostanden die aan de achterzijde aan
een andere infostand grenzen (zie grondplan). Voor anderen zijn er net
zoals in het verleden slechts heel beperkt panelen beschikbaar, zolang
de voorraad strekt.

Opruimen van de standen

De afbraak en opruiming gebeurt op donderdag 10 maart vanaf 12.15u. (ten
vroegste) - tot uiterlijk 17.00u. Er mag geen materiaal worden achtergelaten.
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Gadgets
Op de beurs mogen aan leerlingen vrijblijvend gadgets uitgedeeld worden. Het is
niet de bedoeling dat ze daarvoor prestaties moeten verrichten zoals het invullen
van vragenlijsten of hun contactgegevens. Eetwaren mogen enkel koud en verpakt
meegegeven worden. Daarbij is het belangrijk dat deze voldoende en vlot
beschikbaar zijn, om filevorming te vermijden.

Internetaansluiting

Tijdens de beurs kan je gebruik maken van het draadloze netwerk.
Kies netwerk: Thor Central
Login: VerruimJeHorizon
Paswoord: VJH2022

CORONAMAATREGELEN

COVID/CST:
Alles verloopt volgens de geldende coronamaatregelen op het moment van de
beurs!
Wij voorzien ontsmettende handgel. Afhankelijk van de op dat moment geldende
maatregelen zorgen we eveneens voor CST-controle van exposanten en bezoekers.
Breng dus zeker uw CST en identiteitskaart mee. Bij code oranje draagt u eveneens
een mondmasker.
Indien je activiteiten aanbiedt waarbij bezoekers voorwerpen aanraken, zorg je voor
de nodige ontsmetting na elk gebruik. Je brengt zelf de nodige middelen mee.

Verruim Je horizon 2022

pagina 9

We zorgden voor een éénrichtingsverkeer bij het beursbezoek, evenals gangen van
3 meter breed. Respecteer deze aub. Waar nodig spreiden we de instroom van
bezoekers. De locatie heeft een goede ventilatie met buitenlucht.
Eventuele updates bezorgen we nog vóór aanvang van de beurs.

Veiligheid / verzekeringen
De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of
beschadiging.
Gelieve voldoende personeel in te schakelen zodat toezicht mogelijk is tijdens de
openingsuren van de beurs.
Wij willen je alvast veel succes toewensen op de beurs Verruim je horizon!
Aarzel niet om ons te contacteren indien je nog bijkomende vragen hebt.
Julien Luwel
Flankerend onderwijs Provincie Limburg
verruimjehorizon@limburg.be
0486/803649

Sociale media
Mogen we erop rekenen dat jouw organisatie ons bericht even deelt op de sociale
media?
➔Je volgt ons via
https://www.facebook.com/ProvinciaalFlankerendOnderwijsbeleidLimburg

💡 Zelf extra publiciteit maken?
Dat kan zeker, en wel met het beeld in bijlage en onderstaande tekst.
Alvast bedankt,
we kijken uit naar een volgende sterke ’22-editie met jullie ‘aan boord’! 💪

Verruim Je Horizon editie 2022 – inschrijven kan vanaf nu!
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Ken je Verruim Je Horizon al? Tijdens deze interactieve beurs krijgen jongeren uit de
praktische richtingen van het laatste jaar secundair onderwijs de kans hun ‘horizon te
verruimen’ en hun toekomstmogelijkheden uit te diepen. Ze vinden er volledige en
objectieve informatie over de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. De
talrijke exposanten uit zowel het school- als werkveld leggen met een boeiende mix
aan doe-activiteiten de nadruk op ‘belevingsgericht informeren’.
De 10e editie van deze beurs kan in 2022 klassikaal bezocht worden op 8 en 10
maart in Thor Central Genk.
Let op: dit kan enkel na inschrijving via de school.
Meer weten? Je klas inschrijven? Surf naar www.verruimjehorizon.be.
Van harte welkom!
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