Actor
Regulier aanbod

Leerling
Specifiek aanbod

 Onderwijsloopbaanbegeleiding
(o.a. KIES RAAK en

Tussen school&werk/(werk)zoekende
Regulier aanbod
Specifiek aanbod

Regulier aanbod


Startbaan art 60



Startbaan jojo-veve



Transitietrajecten

 Tweedekansonderwijs



Warme overdracht BuSO en

 HBO5

trajecten voor knelpuntberoepen)

deeltijds leren

 CVO

 SID In beurs



Didactische leeromgevingen

 Examencommissie

 Schoolverlatersinfo ACV



Broodje ondernemen

 Onderwijskiezer

 Bouw in de kijker Hoogstraten



Ready2Work (OKAN)

 Infosessies CLB

 Reguliere stageperiodes



Grow to work (OKAN)

 SID in Beurs

 GIP



My GPS to work (EW32)

 Vakbondeninfo’s en vormingen

Wakannekik, talentenarchipel)



Warme overdracht ASO

3A 3B

 Neem een vliegende start met

Op school

 Opleidingsfondsen van de sectoren

(transitie allochtone jongeren)

 Duaal leren
 Vliegende startersbrigade

 OKOT (onderwijskwalificerende

Werknemer
Specifiek aanbod

vdab.be/jongeren

1A 1B 2A 2B

 Onderwijskiezer

(beroepenfiches/filmpjes)
 Schoolverlaterstocht
 Kick Start

 Beroepenmarkt/info oudstudenten

 Beroepenhuis

 Talentencentrum

Omgeving

 HBO5
 CVO
 Onderwijskiezer


VDAB ondersteuning voor



onderwijsprofessionals

Bij professionals
/tss professionals

Voortrajecten (deeltijds

 Digitaal startpakket VDAB

 B4Work, Activ8 – WEB



Opleidingsfondsen van de sectoren

 WELT

onderwijs)

 Top jobs@logitics

 WIJ-trajecten SBS Skilbuilders



Loopbaanbegeleiding

 Opleidingsfondsen van de sectoren

Geothermie voor STEM

 Jobbeurs Thomas More

 W3



Vakbondsinfo’s werken en terug



www.vdab.be/onderwijs





Kr8onauten



GTB

 #work



Talentenklassen



POT

 www.vdab.be/jongeren

4A 4B



TRANSIT



Onderwijs-ondernemen.be



Beroepenbeurs (KNABB,
Rotary)



10 dagen VDAB via RTC



www.wiweter.be



Haai-tech



Coderdojo



Startup 2440



Techclass UNIZO



IBAL

Reguliere stageperiodes



Brugprojecten (deeltijds




Op de werkvloer

5A 5B

 Voka LON promotoren onderwijs-

 ACV co-searching

studeren/herscholen

6B
6A

ondernemen

 WELT
 GTB

 Tijdelijke werkervaring (o.a.
IBO)

 COOLE Tour gericht naar
kortgeschoolde WZ - UNIZO



6B

Opleidingsfondsen van de sectoren

 Jobcoach
 Taalcoach

onderwijs)

 GIBO

 WELT



Stages

 Stages GOB

 Opleidingsfondsen van de sectoren



ABO

 WELT

Duaal leren

7A 7B 8A 8B
Stagegever/aanbieder van werkplekleren

Vacature/aanbieder van werkplekleren

9A 9B
Werkgever

Mapping van de initiatieven rond de overgang onderwijs-arbeidsmarkt
(versie 1 december 2016)

Welke initiatieven, instrumenten, methodieken e.a. zijn er in de Kempen beschikbaar om de overgang van
schoolbank naar de werkplek te vergemakkelijken en ondersteunen? Met deze vraag ging de helikoptergroep
onderwijs-arbeidsmarkt aan de slag.
Hierbij vindt u een eerste resultaat van de inventaris. Een mapping die nog steeds wordt aangevuld. Ook uw
aanvullingen zijn welkom! (Bezorg ze aan kim.nevelsteen@iok.be)
Hoe zijn we tewerk gegaan?
Om het overzichtelijk te houden zijn we vertrokken van een matrix die uitgaat van de actoren en de
omgeving. Gezien we werken op de grens onderwijs-arbeidsmarkt is naast de jongere
(leerling/werkzoekende/werknemer) ook het bedrijf (stagegever/leerwerkplek/werkgever) een uitgangspunt
in de matrix. U kan de matrix met andere woorden omdraaien.
U ziet in elke veld ‘regulier aanbod’ en ‘specifiek aanbod’. Hiermee maken we een onderscheid tussen een
aanbod dat voor iedere jongere/bedrijf geldt, en het aanbod dat gericht is aan specifieke
doelgroepen/ondernemingen.
Omdat de informatie in de matrix niet altijd inhoudelijk gekend is, vindt u hieronder een tabel die per
opgesomd instrument meer informatie verschaft.

1A LEERLING – OP SCHOOL - REGULIER
Onderwijsloopbaanbegeleiding basisonderwijs





Wakkannekik: pakket voor talentontwikkeling voor
basisonderwijs
http://www.clb-kempen.be/wakannekik/
Kies Raak: methodiek voor studiekeuze gericht naar lln.
en ouders http://deschoolbrug.be/project/kies-raak/
Talentenarchipel: talentontwikkeling
http://www.talentenarchipel.be/

CLB – school

Cego

SID-in beurs: studie-informatiedagen gericht naar
hogeschool/universiteitsstudenten (Antwerp Expo)

Onderwijs Vlaanderen

Schoolverlaterstocht/info op school door vakbond

ACV

Jaarthema Bouw in Hoogstraten

Stad, Voka, scholen

Reguliere stageperiodes

scholen

GIP

scholen

Duaal leren

Proeftuinproject

Vliegende startersbrigade: praktijkgerichte info over starten met
een onderneming http://www.vliegendestartersbrigade.be/

Voka

Informatie voor bijna afgestudeerden (inschrijving, vacatures,

VDAB

online sollicitatiecoaching, opleidingen, beroepen, arbeidsmarkt,
…) www.vdab.be/jongeren
Onderwijskiezer www.onderwijskiezer.be
Schoolverlaterstocht
Kick Start: https://kickstart.goleweb.eu/nl/instrument

Artesis Plantijn

Beroepenmarkt/info’s door oud-studenten

Scholen

Beroepenhuis
CVO
HBO5

1B LEERLING – OP SCHOOL – SPECIFIEK
Transitietrajecten: voor jongeren met een arbeidshandicap die
vervroegd dreigen uit te vallen

GTB

Warme overdracht: BuSO en DBSO

VDAB, GTB, school, CLB

Didactische leeromgevingen (kapsalon, restaurant, winkel, …)

Scholen

Broodje ondernemen: gerichte lunch met ondernemer op school

Voka

Ready2Work: OKAN-jongeren tussen 18 en 25 jaar die
ongekwalificeerd uitstromen uit het secundair onderwijs en de
OnthaalKlassen Anderstalige nieuwkomers (OKAN) die hun
traject in onderwijs niet verderzetten, maar zich willen toeleggen
op een traject naar werk.

School, VDAB

Grow to Work: Jongeren oriënteren op mogelijkheden na hun
OKAN:

School, VDAB



vervolg in deeltijds onderwijs



korte beroepsopleiding



lange beroepsopleiding



meteen richting werk

Doel is bereikt als elke jongere na afloop kennis over zijn
mogelijkheden heeft en een plan van aanpak.
My GPS to work gericht naar allochtone schoolverlaters uit BSO
en DBSO http://www.ew32.be/projecten/my-gps-to-work/

EW32

Warme overdracht ASO

VDAB, CLB, ASO

2A TSS SCHOOL&WERK – OP SCHOOL – REGULIER
Tweedekansonderwijs: diploma secundair onderwijs behalen via
volwassenonderwijs

CVO

Examencommissie
Onderwijskiezer
Info’s CLB

CLB

Vakbondsinfo’s

ACV, ABVV, ACLVB

2B TSS SCHOOL&WERK – OP SCHOOL – SPECIFIEK

OKOT: onderwijskwalificerende trajecten voor knelpuntberoepen

VDAB

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/infobrochure%20OKOTVDAB.pdf

3A WERKNEMER – OP SCHOOL – REGULIER
Startbaan artikel 60

Scholen

http://www.1819.be/nl/subsidies/tewerkstelling-door-het-ocmwartikel-60-ss-7-ocmw-wet
Startbanen JoJo-VeVe

Scholen

http://www.agodi.be/startbanenprojecten-jojo-en-veve

3B WERKNEMER – OP SCHOOL - SPECIFIEK
Opleidingsfondsen van de sectoren
http://www.werk.be/beleidsthemas/sectoren/sectorconvenants/d
oel-en-historiek

Sectorfondsen

4A LEERLING – BIJ PROFESSIONALS – REGULIER
VDAB ondersteuning voor onderwijsprofessionals om lln voor te
bereiden op de arbeidsmarkt. Trainingsessies, lessenpakket,
beroepeninfo, …

VDAB

https://partners.vdab.be/onderwijs/laatstejaars
Kr8onauten: onderwijspakket over meervoudige intelligentie

Provincie Antwerpen

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/provinciaalvormingscentrum-malle/talentcentrum/kr8-o-nauten.html
Talentklassen: aanbod aan scholen voor meerdaags project met
overnachting over meervoudige intelligentie

Provincie Antwerpen

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/provinciaalvormingscentrum-malle/nieuws-provinciaal-vormingscentrummalle.masterdetail.html/p_detail_url/nl/doe/provinciaalvormingscentrum-malle-/nieuws/feestelijke-openingtalentencentrum.html
TRANSIT schoolverlatersdagen: gebundeld aanbod aan leerlingen
secundair onderwijs in hun finaliteitsjaar (alle richtingen). Info
over solliciteren, VDAB, rechten en plichten op de arbeidsmarkt.

VDAB, vakbonden, RVA

http://www.transitweb.be/wp/
Onderwijs-ondernemen.be: platform om brug te slaan tussen
school en onderneming

Voka

http://onderwijs-ondernemen.be/#/
Antwerp entrepreneur academy: ondersteuning voor startende
jonge ondernemers

Voka

http://mechelen.start-upvoka.be/nl/over-antwerp-entrepeneuracademy
Beroepenbeurs: KNABB Herentals KOSH, Rotary Turnhout
10 dagen VDAB: scholen kunnen gebruik maken van de
infrastructuur in de VDAB competentiecentra

RTC Antwerpen, VDAB

http://www.rtc-antwerpen.be/pagina.php?m=22
www.wiweter.be

Thomas More

Haai-tech: evenement rond studiekeuze en techniek
http://www.talentenfabriek.be/haai-tech

Talentenfabriek

Coderdojo: workshops voor 7 tot 18j over leren programmeren

Coderdoja Belgium vzw

http://coderdojobelgium.be/nl
Startup2440

Stad Geel, Thomas More

4B LEERLING – BIJ PROFESSIONALS – SPECIFIEK
Voortrajecten: jongeren in het deeltijds onderwijs die nog niet
arbeidsmarktrijp zijn werken via voortrajecten aan hun
competenties

WEB vzw

http://www.webwerkt.be/nl/opleiding-enbegeleiding/voortrajecten_51.aspx
Geothermie voor STEM: bedrijfsbezoeken op Balmattsite

Voka, Vito

GTB gespecialiseerde trajectbegeleiding voor personen met een
arbeidshandicap

GTB

POT (persoonlijke ontwikkelingstrajecten) /NAFT (naadloze
flexibele trajecten onderwijs-welzijn)

Arktos

5A TSS SCHOOL&WERK – BIJ PROFESSIONALS – REGULIER
Digitaal startpakket

VDAB

https://www.vdab.be/startpakket
Topjobs@logistics: http://topjobslogistics.be/

Voka, LITC

Jobbeurs Thomas More: http://www.thomasmore.be/jobbeurs

Thomas More, Voka

#work: serious urban game
http://www.ew32.be/projecten/work/

EW 32

Co-searching

ACV

5B TSS SCHOOL&WERK – BIJ PROFESSIONALS – SPECIFIEK
B4WORK: ESF project “niet bereikte kwetsbare groepen”

WEB vzw

http://www.webwerkt.be/nl/opleiding-en-begeleiding/nieuwbwork_214.aspx
WIJ-trajecten (werkinleving voor jongeren): ESF project gericht
op jongeren zonder diploma

SBS Skillbuilders

http://www.skillbuilders.be/nl/jump2work-wij-124.htm
W3: sociaal uitzendkantoor met o.a. focus laaggeschoolde
jongeren

Stad Geel ism SBS
Skillbuilders

http://www.geel.be/nieuwsdetail.aspx?id=4740
WELT: werkervarings- en leertrajecten http://www.voka-welt.be/

Voka

GTB gespecialiseerde trajectbegeleiding voor personen met een
arbeidshandicap

GTB

6A WERKNEMER – BIJ PROFESSIONALS – REGULIER
Opleidingsfondsen van de sectoren
http://www.werk.be/beleidsthemas/sectoren/sectorconvenants/d
oel-en-historiek

Sectorfondsen

Loopbaanbegeleiding

6B WERKNEMER – BIJ PROFESSIONALS – SPECIFIEK
WELT: werkervarings- en leertrajecten http://www.voka-welt.be/

Voka

Opleidingsfondsen van de sectoren
http://www.werk.be/beleidsthemas/sectoren/sectorconvenants/d
oel-en-historiek

Sectorfondsen

7A LEERLING – OP DE WERKVLOER – REGULIER
Techclass: bedrijfsbezoeken met focus op technische beroepen

Unizo

http://www.ondernemendeschool.be/viewobj.jsp?id=337536
Stages

7B LEERLING – OP DE WERKVLOER – SPECIFIEK
IBAL (intensieve begeleiding alternerend leren): begeleiding van
leerlingen deeltijds onderwijs of duaal leren op de werkvloer.

Web, Arktos, De Ploeg, Open
Atelier

http://www.esfvlaanderen.be/sites/default/files/attachments/news_articles/ibal_
oproep_1617_finaal.pdf
Brugproject: jongeren uit het deeltijds onderwijs waar werken in
de reguliere economie nog een beetje te veel eisend is kunnen
via brugprojecten hun competenties versterken.

Welzijnszorg Kempe, Stroming,
KINA

http://www.welzijnszorgkempen.be/alsnetwerk/onderwijs/brugprojecten
Duaal leren
ABO (alternerend beroepsopleiding) BuSO
Deeltijds onderwijs/leertijd

8A TSS SCHOOL&WERK – OP DE WERKVLOER – REGULIER
Tijdelijke werkervaring: alle mogelijke vormen van stages,
werkplekleren inclusief individuele beroepsopleiding in de
onderneming, wijk-werken en art 60.
https://partners.vdab.be/tijdelijkewerkervaring
IBO (individuele beroepsopleiding in de onderneming)
www.vdab.be/ibo

8B TSS SCHOOL&WERK – OP DE WERKVLOER – SPECIFIEK

VDAB

COOLE Tour (competent, opgeleid, open, leerrijk en energiek):
bedrijfsbezoeken gericht naar kortgeschoolde werkzoekenden

UNIZO

GIBO (gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in de
onderneming) IBO voor personen voor een arbeidshandicap

GTB, GOB

Stages onder begeleiding van GOB voor personen met een
arbeidshandicap

GOB

WELT: werkervarings- en leertrajecten http://www.voka-welt.be/

Voka

9A WERKNEMER – OP DE WERKVLOER – REGULIER
Opleidingsfondsen van de sectoren
http://www.werk.be/beleidsthemas/sectoren/sectorconvenants/d
oel-en-historiek

Sectorfondsen

9B WERKNEMER – OP DE WERKVLOER - SPECIFIEK
Jobcoach: begeleiding op de werkplek bij start van een nieuwe
job voor allochtone, vijftigplussers, personen met een
arbeidshandicap, kortgeschoolden en/of ex-gedetineerden
https://www.vdab.be/werkinzicht/jobcoaching.shtml

VDAB en partners

Taalcoach: begeleiding op de werkplek voor werknemers die
Nederlands niet als moedertaal hebben

VDAB en partners

http://jobentaalcoaching.be/taalcoaching-op-de-werkvloer
WELT: werkervarings- en leertrajecten http://www.voka-welt.be/

Voka

Opleidingsfondsen van de sectoren
http://www.werk.be/beleidsthemas/sectoren/sectorconvenants/d
oel-en-historiek

Sectorfondsen

