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Hoogstraat 296 (3de verdieping)   
1000 Brussel
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Wie zijn wij?

De Cel Studenten is een dienst van het OCMW  
van de Stad Brussel met gespecialiseerde  
medewerkers  die studenten uit het secundair 
en hoger onderwijs begeleiden bij al hun vragen 
over hun schooltraject.

Voor wie?

Onze dienst richt zich tot schoolgaande en  
toekomstige studenten uit het voltijds dagonderwijs 
die financiële steun genieten van het OCMW van 
de Stad Brussel.

Wat kunnen wij doen?

De Cel Studenten biedt volgende hulp :

• Begeleiding bij de keuze van een studie-
project : Welke opties of welke richting kiezen 
in het secundair onderwijs? Wat zijn de  
carrièremogelijkheden? Wat is het verschil  
tussen universitair en niet-universitair onderwijs? 
Welke overbruggingsopleidingen bestaan er? ... 
 
Wij zijn er om alle vragen omtrent studie keuze  
te beantwoorden en samen met u een  
opleidingsproject uit te stippelen dat het best 
aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.  
 
De begeleiding gebeurt individueel, in de vorm 
van een interview, of gezamenlijk, via informatie- 
en themasessies.

• Regelmatige evaluatie van het studieproject 
of -parcours om problemen op te sporen en 
mogelijke oplossingen te zoeken via bijscholing, 
hulp bij de werkmethode, reoriëntatie van  
de studierichting, … 

• Hulp bij het zoeken van een studentenjob  
via persoonlijke begeleiding (opstellen van een 
CV en motivatiebrief,  zoeken naar mogelijke 
werknemers, …) en groepsbegeleiding (voorbe-
reiden van en solliciatiegesprek met een werkne-
mer, methodes voor het zoeken naar werk, …). 
Wij zetten ook samenwerkingsverbanden  
op met partnerwerkgevers bij wie studenten  
die door onze dienst worden opgevolgd,  
kunnen solliciteren.  

• Onderzoek van de steunaanvragen voor 
betaling van de studiekosten :   
onze maatschappelijke assistenten ontvangen en 
behandelen de financiële steunaanvragen voor 
studies : zoals voor de betaling van het  
inschrijvingsgeld, kosten voor syllabi, schoolreizen, 
kosten voor kinderopvang, …
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