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TRAJECTBEPALING

Bij duaal leren verwerven leerlingen competenties op de schoolbanken én op de werkplek. Zo worden
ze stap voor stap voorbereid op het beroepsleven. Leerlingen die inschrijven voor duaal leren worden
gescreend. Daarbij wordt onderzocht of ze voldoende competenties hebben om te leren op de werkplek.
Ze krijgen van de klassenraad een bindend advies.

SCREENING BEPAALT HET TRAJECT
1. Arbeidsrijpe leerlingen, die de competenties hebben
om te leren op de werkplek, gaan samen met een trajectbegeleider op zoek naar een geschikte duale werkplek. 		
Dit moet bij een erkende werkgever zijn die bereid is de 		
jongere te begeleiden op basis van een opleidingsplan.

2. Leerlingen die wel arbeidsbereid maar nog niet arbeidsrijp
zijn, volgen eerst een aanloopfase (zie hierna).
3. Jongeren die al werken met een overeenkomst alternerende
opleiding (OAO) maar die nog wat extra begeleiding nodig 		
hebben, stappen in IBAL (zie hierna).

Deze folder maakt je wegwijs in de ondersteuningstrajecten aanloopfase en IBAL.

AANLOOPFASE

Leerlingen die wel arbeidsbereid maar nog niet arbeidsrijp zijn, volgen eerst een aanloopfase. Leerlingen
die nog geen werkplek gevonden hebben, kunnen ook tijdelijk terecht in een aanloopfase. Voor al deze
leerlingen wordt een individueel traject uitgewerkt. Een aanloopfase is altijd maatwerk en duurt ‘zo lang
als nodig, zo kort als mogelijk’.

IN DE AANLOOPFASE VOLGEN DE LEERLINGEN EEN SCHOOL- EN EEN
AANLOOPCOMPONENT

Schoolcomponent

Aanloopcomponent

De schoolcomponent in duaal leren omvat zowel algemene
vorming als praktijkgerichte vorming. In duaal leren gebeurt
een belangrijk deel van de praktische opleiding op de
werkplek. Maar ook bij de aanbieder duaal leren wordt
er nog praktijkgerichte vorming gegeven.

De aanloopcomponent helpt de tekorten op het gebied
van arbeidsrijpheid opvullen. Een school kan in de 2de en
3de graad (zonder 3de jaar) BSO een richting aanbieden in
de vorm van duaal leren en hierbij een aanloopcomponent
inrichten. Dit kan niet in alle duale opleidingen, alleen in
de richtingen waar de aanloopstructuuronderdelen door
de overheid zijn uitgeschreven.
Check de richtingen die momenteel in aanmerking komen
op www.kwaliﬁcatiesencurriculum.be/opleidingen-duaalin-het-schooljaar-2020-2021. Je kunt er per richting
het standaardtraject en de aanwezigheid van een
aanloopstructuuronderdeel bekijken.

SAMENWERKING MET EXTERNE
PARTNERS
Scholen kunnen de aanloopcomponent zelf
organiseren. Maar ze kunnen ook een beroep
doen op externe partners. Deze partners bieden
2 types van ondersteuning: met een focus op
vorming of met een focus op werkervaring.

FOCUS OP VORMING
Hier worden de leerlingen geholpen de volgende competenties te ontwikkelen:
Loopbaangerichte competenties:
voor leerlingen die nog geen duidelijk zicht hebben op hun
loopbaanwensen en talenten. We doen loopbaanoriëntatieoefeningen, leren solliciteren, ...

IBAL

Arbeidsgerichte competenties:
voor leerlingen die algemene vaardigheden missen die nodig
zijn om te kunnen leren en participeren op een werkplek.
Voorbeelden hiervan zijn samenwerken, op tijd komen,
werken onder gezag, ...
Vaktechnische competenties:
voor leerlingen die op vaktechnisch vlak nog niet klaar zijn
om een duale opleiding te starten

IBAL staat voor Intensieve Begeleiding

FOCUS OP WERKERVARING

Jongeren die al werken met een overeenkomst alternerende
opleiding (OAO), maar die nog wat extra ondersteuning nodig
hebben, stappen in IBAL.

Hier kunnen de leerlingen onder begeleiding leerervaring
opdoen op een interne of reële werkplek. Zo verwerven ze
competenties die nuttig zijn om later over te stappen naar
een duale opleiding. Dit gebeurt op basis van een leerlingenstageovereenkomst.

Alternerend Leren.

Dit begeleidingstraject richt zich daarnaast ook tot jongeren
die ondersteuning kunnen gebruiken in hun zoektocht en
oriëntering naar werk.

CONTACTEN

EXTERNE PARTNERS VOOR AANLOOPFASE VORMING
Vzw aPart
Destelbergenstraat 61
9040 Sint-Amandsberg
09 228 46 10
brenda.vermeire@vzwapart.be
Vzw LEJO
Antwerpsesteenweg 701
9040 Sint-Amandsberg
09 223 21 54
thijs@lejo.be
Groep INTRO vzw
Spitaalpoortstraat 51
9000 Gent
09 229 39 70
koen.verraes@groepintro.be
Vzw JES
Dok Noord 4
9000 Gent
09 233 88 05
griet.dewachter@jes.be

Dienst Werk - Stad Gent
Woodrow Wilsonplein 5
9000 Gent
09 266 83 21
griet.wouters@stad.gent
Compaan vzw
Antwerpsesteenweg 573
9040 Gent
09 266 18 10
francine.vandenbussche@compaan.be
Groep INTRO vzw
Spitaalpoortstraat 51
9000 Gent
09 229 39 70
koen.verraes@groepintro.be

Vragen?
Onderwijscentrum Gent
09 323 50 59
ben.vandaele@stad.gent
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