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TEWERKSTELLINGSBEGELEIDER LUC GAAT 
MET PENSIOEN. 

Na ongeveer 40 jaar in dienst te zijn geweest in de Bernardusscholen gaat 

tewerkstellingsbegeleider Luc Verswijver met pensioen. In september 1981 gaf Luc 

zijn eerste les in het toenmalige Sint-Lucas (Bernardus campus Gelukstede), daar 

gaf hij hoofdzakelijk les in handel. Na handel is de richting kantoor ontstaan, 

waarnaar hij dan is overgestapt. Na jaren verantwoordelijk te zijn geweest voor de 

stagebegeleiding werd de kantoorafdeling doorgegeven naar ‘Het Kloosterke’. 

Buiten de lessen handel kwamen er ook nog nieuwe 

lessen bij, zoals: informatica, bedrijfsbeheer en 

boekhouding.  Rond het jaar 2000 kreeg Luc de kans 

om voor een deel les te geven in het deeltijds 

onderwijs, waar hij dan eerst ook nog twee jaar lang 

acht uur per week les gegeven heeft in het vak 

kantoor. Dit was in combinatie met de traject-

begeleiding en nog enkele uren op Sint-Lucas. Na die 

twee jaar wou Luc liever voltijds op één entiteit 

werken, dit werd dan het deeltijds onderwijs waar hij 

dan voltijds trajectbegeleider werd. 

STUDIES EN JOBS 

Na de studies regentaat handelswetenschappen heeft Luc een drietal dagen bij een 

verzekeringsmaatschappij gewerkt waar hij dan voor de keuze stond tussen de 

opleiding verzekeringsinspecteur of les geven in de Oudenaardse scholengemeen 

schap. Luc koos voor het lesgeven omdat dit hem meer lag en er meer zekerheid was 

voor een vaste job. Naast het lesgeven op school had Luc na een tijd ook vier jaar lang 

een logistieke job bij de firma Schenker NV, dit was avondwerk van 17 uur tot 21 uur.  

 



 

Dat was iets dat hij graag gedaan heeft, omdat het iets anders 

was dan zijn job op school. Het werd door Luc meer gezien als 

een soort ontspanning, het was nieuw en boeiend met leuke 

collega’s. Na een tijdje werd dit toch ook wat veel en is hij 

hiermee gestopt. 

 

TRAJECTBEGELEIDER 

In de eerste jaren dat Luc zijn job als trajectbegeleider deed, was alles nog op de 

ouderwetse manier met veel schrijfwerk, faxen,… Hij ergerde zich wel vaak aan de  

constante veranderingen die doorgevoerd werden. Doordat hij voorheen ook aan de 

BSO richting les gaf, wist hij ook al hoe de beroepsleerlingen in elkaar zitten. De taken 

die Luc vooral had was ervoor zorgen dat de leerlingen werk hebben en overleggen 

met de werkgevers.  

 

VERDERE PLANNEN 
 

Luc maakt voorlopig niet teveel plannen voor de toekomst. Hij wil wel zorgen sportief 

te blijven (fietsen, wandelen). Op termijn (als die hele Coronamiserie voorbij is) zou 

hij bovendien graag samen met zijn echtgenote terug kunnen reizen. Boeken lezen 

doet Luc ook graag, eens goed gaan eten, eens ééntje gaan drinken met vrienden,… 

Als iemand hem zou voorstellen om als vrijwilliger ergens zijn schouders onder te 

zetten, zou hij dit zeker doen, maar hij wil wel vooral zijn eigen vrijheid behouden. 

(Bron: A.D.L) 


