IK MAAK WERK VAN
MIJN TOEKOMST

Heb je hierbij wat extra steun nodig? Of wil je
er graag eens over babbelen? Neem contact
op met VDAB, JAC of CLB voor informatie,
advies of hulp.

VDAB
www.vdab.be/jongeren

JAC
www.caw.be/jac

CLB
www.onderwijskiezer.be/clb
of www.clbchat.be

MEER INFO
Provincie Vlaams-Brabant
dienst onderwijs
onderwijst@vlaamsbrabant.be
016 26 73 45
Beleidsverantwoordelijke: Gunther Coppens

Deze handleiding is een initiatief van Netwerk Samen tegen
Schooluitval Vlaams-Brabant in samenwerking met VDAB en
de provincie Vlaams-Brabant met dank aan de collega’s van
de provincie Limburg voor de inspiratie.
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IK KAN

OP SCHOOL
LIEP IK VAST

IK KAN
IK WIL EN
KAN VERDER

Mijn MOGELIJKHEDEN:

IK KAN

MIJN KANSEN OP WERK
VERGROTEN DOOR EEN
OPLEIDING
Trek naar VDAB

MET VOLWASSENEN
LES VOLGEN

Ben je ouder dan 18, dan kan je een
gratis dagopleiding volgen bij VDAB.
De nadruk ligt op concrete praktijk.
De opleidingen verhogen je vaardigheden, zodat je meteen meer kans maakt
op de arbeidsmarkt.

www.vdab.be/jongeren

Stap naar een CVO
In een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) kan je toch nog een diploma SO (via tweedekansonderwijs)
of een beroepsgerichte kwalificatie
behalen. Afhankelijk van je interesse, je mogelijkheden en de gekozen
cursus, volg je overdag of ‘s avonds
onderwijs. In het volwassenenonderwijs kun je kiezen voor een cursus
waarmee je direct naar de arbeidsmarkt kan stappen of een opleiding
waarmee je nog verder kan studeren.
Spreekt dit je aan?

www.tweedekansonderwijs.be
www.onderwijs.vlaanderen.be/
cursisten

LEREN EN WERKEN
COMBINEREN
DBSO
Ben je minstens 15 en heb je minimum
2 jaar secundair onderwijs gevolgd?
Dan kan je hier terecht voor een opleiding. Je gaat twee dagen per week
naar school en drie dagen werk je om
direct in de praktijk toe te passen wat
je op school leert. Meteen resultaat
dus!

www.onderwijskiezer.be
(secundair onderwijs > leren & werken)

Steek je handen uit de
mouwen bij Syntra (leertijd)
Wil je een leuk vak leren in de praktijk?
Dan is de leertijd bij Syntra misschien
wel iets voor jou. Je volgt één dag per
week les op de Syntra-campus, de vier
andere dagen leer je een vak bij een
ondernemer. Lijkt dit je wel wat?

www.syntra.be/leertijd

EEN EIGEN ZAAK
OPSTARTEN
Klop aan bij Syntra
De ondernemersopleiding van Syntra is
de ideale voorbereiding als je zelf een
zaak wil opstarten. Je leert er niet alleen een beroep, maar ook alles over
hoe je een bedrijf opzet en beheert.
Voel je het al kriebelen?

www.syntra.be

Duaal Leren
Je leert op school, in een centrum voor
deeltijds onderwijs of in een SYNTRAlesplaats én op de werkplek. Hoeveel
tijd je doorbrengt op de werkvloer
hangt af van je studierichting/opleiding. Duaal leren wordt georganiseerd
binnen het voltijds BSO en TSO, binnen
het DBSO en binnen de leertijd.

www.onderwijskiezer.be (secundair
onderwijs > duaal leren)

HET ALLEEN KLAREN
Leg examen af bij de
examencommissie
Je wil wel een diploma, maar les volgen
hoeft niet voor jou. Dan kan je terecht
bij de Examencommissie secundair onderwijs. Daar kan je op je eigen tempo
een diploma of getuigschrift secundair
onderwijs halen. De examencommissie
organiseert alleen maar de examens, er
zijn dus geen lessen of cursussen voorzien.

www.examencommissiesecundaironderwijs.be

BELANGRIJK ALS
JE 18 BENT!
• Schrijf je meteen in bij VDAB
(of Actiris als je in Brussel
gedomicilieerd bent)
• Als schoolverlater heb je nog
recht op 12 maanden groeipakket (vroegere kinderbijslag),
ook als je je inschrijft bij VDAB.
• Je kan terecht bij het OCMW
voor vragen rond financiële
steun en doorverwijzing.

w
 ww.onderwijskiezer.be
De onderwijskiezer van het CLB
geeft je informatie over studierichtingen in Vlaanderen.

