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Voltijds secundair onderwijs

Examencommissie

Leren en werken

Secundair volwassenenonderwijs

VDAB – OKOT
Voltijds secundair onderwijs

Leeftijd? Je bent jonger dan 25 jaar.

Wat kan je behalen tijdens de opleiding?
 Je kan deelkwalificaties behalen die je kansen op de arbeidsmarkt 
 vergroten.

Wat kan je behalen na de opleiding?
 Je behaalt je diploma secundair onderwijs.

Meer info? 
www.mijndiplomasecundair.be
www.onderwijskiezer.be

Examencommissie SO

Voorwaarden?
 Je bent ingeschreven binnen huisonderwijs

Wat kan je behalen tijdens de opleiding?
 Je kan  je getuigschrift 1e en 2e graad behalen.

Wat kan je behalen na de opleiding?
 Je behaalt je diploma secundair onderwijs.

Meer info?
www.examencommissiesecundaironderwijs.be
www.huisonderwijs.be

Je overweegt je school te verlaten maar wilt toch een 
kwalificatie behalen?

Leren en werken:

In het stelsel ‘leren en werken’ ben je voltijds (= minimum 28 u/week) bezig met je 
opleiding. Je volgt een aantal dagen les (afhankelijk of je ingeschreven bent in het 
DBSO (1), de leertijd (2)) en neemt deel aan werkplekleren. 

Voorwaarden?
• Je voldoet aan de deeltijdse leerplicht,
• Je bent 16 jaar,
• Je bent 15 jaar en volgde de 1e graad secundair onderwijs,
• Je bent jonger dan 25 jaar.

Wat kan je behalen tijdens de opleiding?
 Je kan deelkwalificaties behalen die je kansen op de arbeidsmarkt 
 vergroten.

Wat kan je behalen na de opleiding?
 Je behaalt je diploma secundair onderwijs.

Meer info?
www.mijndiplomasecundair.be
www.onderwijskiezer.be

1) DBSO - Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs
Je volgt 2 dagen per week les (= 15 u) 
3 dagen per week neem je deel aan werkplekleren (= 13 uur) 

Meer info?
www.onderwijskiezer.be

2) De leertijd:
Je volgt 1 dag per week les.
4 dagen neem je deel aan werkplekleren.

Meer info?
www.onderwijskiezer.be
www.leertijd.be
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OKOT (onderwijs kwalificerend traject met VDAB-opleidingscontract)

Voorwaarden?
• Je bent ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende,
• Je bent bereid om voltijds een dagopleiding te volgen,
• Je doorloopt momenteel geen beroeps-inschakelingstijd,
• Je hebt geen diploma secundair onderwijs,
• Je hebt al minstens één jaar de schoolbanken verlaten,
• Je hebt een positief adviesgesprek met de bemiddelaar van de VDAB.

Wat kan je behalen tijdens de opleiding?
 Je kan deelkwalificaties behalen die je kansen op de arbeidsmarkt 
 vergroten.

Wat kan je behalen na de opleiding?
 Je behaalt je diploma secundair onderwijs.

Meer info?
www.onderwijs.vlaanderen.be/cursisten
Vdab.be/diplomaviavdab

Duaal leren:

Je leert op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of in een 
SYNTRA- lesplaats én doet werkervaring op op de werkplek.  
Hoeveel % van je tijd doorgebracht wordt op de werkvloer, hangt af van je 
studierichting/opleiding.

Bijkomende voorwaarde?
 Binnen een termijn van 20 dagen na inschrijving heb je een werkplek 
 gevonden.

Meer info? 
www.onderwijs.vlaanderen.be/duaal-leren
www.onderwijskiezer.be

Secundair volwassenenonderwijs

Voorwaarden?
• Je bent  minimum 18 jaar of  wordt 18 jaar voor 31 december van het 
    schooljaar.
• Je kent voldoende Nederlands om de lessen te kunnen volgen.
• Je hebt de Belgische nationaliteit  of je verblijft wettig in België.

Wat kan je behalen tijdens de opleiding?
 Deelcertificaat.

Wat kan je behalen na de opleiding?
 Je behaalt je diploma secundair onderwijs.

Meer info?
www.onderwijs.vlaanderen.be
www.onderwijs.vlaanderen.be/cursisten
www.mijndiplomasecundair.be 
www.onderwijskiezer.be

http://www.mijndiplomasecundair.be
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Hoe Inschrijving VDAB?
Online via Mijn loopbaan. vdab.be/mijnloopbaan

www.vdab.be

‘log-in’

1. registreer als werkzoekende
vul je rijksregisternummer in 
vul je email in 

2. link naar handleiding ‘mijn loopbaan’

3. Welke gegevens worden gevraagd
persoonlijke gegevens
contactgegevens
aanvinken:

• kwalificaties,
• voornaamste studies, 
• taal, vervoer/rijbewijs, 
• gewenste jobs, 
• publiceren CV

geen Belgisch rijksregisternummer domicilie buitenland:
link ‘registreren zonder rijksregisternummer’

geen Belgisch rijksregisternummer domicilie België:
0800 30 700 of werkwinkel

Inschrijvingsbewijs:
startpagina ‘mijn loopbaan’

Inschrijving VDAB
Telefonisch

Gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag 
van 8 tot 19 uur).

Inschrijvingsbewijs
De bemiddelaar mailt nadien je  
inschrijvingsbewijs of stuurt het op  
via de post.

Je overweegt je school te verlaten en 
te gaan werken?

  Wat en hoe?    vdab.be/startpakket/jongeren

  Hulp bij solliciteren  vdab.be/solliciteren

  Info rond jobs   vdab.be/jobs

  Info rond beroepen  vdab.be/beroepen

  Beroepen oriëntatietest  vdab.be/orientering

  Knelpuntberoepen  vdab.be/knelpuntberoepen

  Begeleiding   vdab.be/jongeren
      vdab.be/begeleiding

Waarom inschrijven in de VDAB?

• Om je beroepsinschakelingstijd (wachttijd) van 1 jaar te laten starten. Heb je 
na je beroepsinschakelingstijd geen werk en ben je jonger dan 25? Dan kom je 
in aanmerking voor een inschakelingsuitkering.

        ! Heb je geen diploma of kwalificatie dan krijg je de inschakelingspremie 
        pas op je 21e?

Hoe inschrijven?
Online via www.vdab.be
Telefonisch op het nummer 0800 30 700  

https://www.vdab.be/varia/startpakket/index.html?utm_source=VDAB&utm_medium=site&utm_content=inscrijving&utm_campaign=startpakket
https://www.vdab.be/startpakket/jongeren
https://www.vdab.be/solliciteren
https://www.vdab.be/jobs
https://www.vdab.be/beroepeninfo
https://www.vdab.be/orientering
https://www.vdab.be/jobs/knelpuntberoepen.shtml
https://www.vdab.be/jongeren
https://www.vdab.be/begeleiding-en-ori%C3%ABntatie/jobbegeleiding/trajectbegeleiding
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Je overweegt je school te verlaten maar wilt werken en een 
diploma behalen?

Leren en werken

In het stelsel ‘leren en werken’ ben je voltijds (= minimum 28 u/week) bezig met je 
opleiding.  Je volgt een aantal dagen les (afhankelijk of je ingeschreven bent in het 
DBSO (1), de leertijd (2)) en neemt deel aan werkplekleren 

Voorwaarden?
• Je voldoet aan de deeltijdse leerplicht:
• Je bent 16 jaar.
• Je bent 15 jaar en volgde de 1e graad secundair onderwijs.
• Je bent jonger dan 25 jaar.

Wat kan je behalen tijdens de opleiding?
 Je kan deelkwalificaties behalen die je kansen op de arbeidsmarkt 
 vergroten.

Wat kan je behalen na de opleiding?
 Je behaalt je diploma secundair onderwijs.

Meer info?
www.mijndiplomasecundair.be
www.onderwijskiezer.be

Leren en werken kan je volgen binnen verschillende leerwegen:

1. DBSO - Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs 
2. De leertijd

Wat na de inschrijving in de VDAB?

Beroepsinschakelingstijd

Duur: 310 dagen

Voorwaarden:
• Je zoekt zelf actief naar werk.
• Je kan een opleiding volgen bij de VDAB.
• Je mag geen gepaste vacatures, begeleiding, opleidingen weigeren.
• Je werkt actief samen met je VDAB-bemiddelaar.
• Je bent bereikbaar via mail en checkt regelmatig je mailbox.

Meer info? 
www.rva.be

Inschakelingsuitkering

Duur: 36 maanden

Voorwaarden:
• Je bent niet meer onderworpen aan de schoolplicht.
• Je hebt je beroepsinschakelingstijd doorlopen.
• Je bent jonger dan 25 jaar op het moment dat je je inschakelingsuitkering 

aanvraagt.
• Je hebt twee positieve evaluaties van de VDAB. 

Indien je geen diploma of kwalificatie hebt en je voldoet aan de voorwaarden, krijg 
je pas je inschakelingsuitkering nadat je 21 jaar bent. Je krijgt dus geen uitkering 
na je beroepsinschakelingstijd van 1 jaar.
Indien je wel een diploma of kwalificatie hebt krijg je dit na je beroepsinschake-
lingstijd van 1 jaar.

Werkloosheidsuitkering

Voorwaarden:
• Je hebt minstens 312 dagen gewerkt binnen een periode van 21  

maanden.
• Je bent minimum 25 jaar oud.
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1) DBSO - Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs 
Je volgt 2 dagen per week les (= 15 u) 
3 dagen per week neem je deel aan werkplekleren (= 13 uur)

Meer info? 
www.onderwijskiezer.be

2) De leertijd
Je volgt 1 dag per week les.
4 dagen neem je deel aan werkplekleren.

Meer info?
www.onderwijskiezer.be 
www.leertijd.be

Duaal leren

Je leert op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of in een SYNTRA-  
lesplaats én doet werkervaring op de werkplek.  
Hoeveel % van je tijd doorgebracht wordt op de werkvloer, hangt af van je  
studierichting/opleiding.

Bijkomende voorwaarde? 
Binnen een termijn van 20 dagen na inschrijving heb je een
werkplek gevonden

Meer info? 
www.onderwijs.vlaanderen.be/duaal-leren
www.onderwijskiezer.be 

Groeipakket/kinderbijslag?
Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt, is er altijd recht op groeipakket, 
ongeacht wat je verdient. 
Na die datum blijft het groeipakket enkel behouden wanneer je niet méér verdient 
dan de grens. Vanaf 1 juni 2017 is dat 541,09 euro bruto per maand.

Schooltoelagen?
Soms kan je in DBSO een studietoelage krijgen van de overheid, of je nu een 
tewerkstelling hebt of niet. Dit kan tot en met het schooljaar waarin je 22 jaar 
wordt. Of je in aanmerking komt en de grootte van het bedrag hangt af van factoren 
zoals: je loon, het aantal kinderen ten laste… .

Je overweegt je school te verlaten maar wilt een 
opleiding volgen?

     VDAB-opleiding

     Syntra-opleidingen

     Volwassenen-onderwijs

Je kan een opleiding volgen bij de VDAB:

De opleiding is praktijkgericht en is toegankelijk voor werkzoekende en  
werknemers. De opleiding is gericht op het verhogen van je competenties om je 
situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Meer info? 
www.vdab.be/opleidingen

Je kan een opleiding volgen bij Syntra: 

Voorwaarden voor alle aangeboden opleidingen:
• Je bent minimum 18 jaar oud of je hebt aan de leerplicht voldaan. 
• Soms is een diploma van secundair onderwijs of een specifiek diploma 

een voorwaarde tot inschrijving. In dat geval is hierop geen afwijking 
mogelijk.

• Voor sommige opleidingen wordt voorafgaande ervaring of voorkennis in 
het beroep gevraagd.

• Voor bepaalde opleidingen gelden specifieke toelatingsvoorwaarden.
• Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten.

Wat behaal je tijdens en na de opleiding?
• Wanneer je slaagt in een module krijgt een deelcertificaat.
• Wanneer je de eindproef met succes aflegt, ontvang je een erkend  

getuigschrift voor dat beroep.
• Wanneer je ook nog het traject bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, 

ontvang je een diploma.

http://www.onderwijskiezer.be
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Soorten opleiding:
• Voltijdse dagopleidingen
• Beroepsopleidingen

Voltijdse dagopleidingen

De opleiding is praktijkgericht met focus op wat je moet kennen en kunnen om je 
gekozen beroep uit te oefenen.
Duur: de meeste opleidingen duren 1 cursusjaar.

Beroepsopleiding (avondopleiding)

De opleiding is praktijkgericht.
De opleidingen worden vooral ’s avonds georganiseerd en soms ook op zaterdag.
Duur: Je hebt opleidingen van 1 jaar tot 3 jaar.
Je kan een avondopleiding combineren met je werk.

Meer info?
www.syntra.be
www.syntrawest.be

Je blijft ten laste van je ouders voor Groeipakket/kinderbijslag en fiscaliteit.

Je kan een opleiding volgen bij een centrum voor volwassenen-onderwijs:

De leerstof wordt opgedeeld in verschillende pakketten of modules. Elke module is 
een afgerond geheel van de opleiding.
Modulaire opleidingen kunnen starten in september maar evengoed in januari.
Lessen kunnen ’s avonds, overdag en/of in het weekend georganiseerd worden.

Wat kan ik behalen via het CVO?
• Een deelcertificaat per geslaagde module,
• Een certificaat als je geslaagd bent in een niet- diplomagerichte opleiding 

(met uitzondering van bedrijfsbeheer),
• Een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer als je geslaagd bent voor 

je opleiding Bedrijfsbeheer (studiegebied Handel), belangrijk voor het 
starten van een eigen zaak.

Meer info?
www.onderwijskiezer.be

Groeipakket/Kinderbijslag?
• Tot de leeftijd van 18 jaar krijg je altijd kindergeld uitbetaald,
• Vanaf 18 jaar tot 25 jaar moet je minstens 17 uren per week regelmatig 

les volgen. In dit geval krijg je een formulier van het kinderbijslagfonds 
dat door de school moet worden ingevuld (“Kinderbijslag na de  
leerplicht”).



14 15

Wil je meer informatie of begeleiding bij het
maken van je keuze?

www.onderwijskiezer.be

• Zoek je een studierichting of een opleiding? 
• Zoek je de school waar je een bepaalde studierichting of vorming kan 

volgen?
• Wil je meer informatie over beroepen?
• Wil je meer informatie als schoolverlater?
• Op deze en andere vragen kan je een antwoord vinden op deze website.

Voor wie alle volwassenen (18+) die informatie en/of begeleiding wensen bij het 
kiezen van een opleiding, cursus of vorming in (West-)Vlaanderen

Wat Leerwinkel biedt informatie rond opleidingen

Oriëntering, verheldering

Individuele begeleiding of begeleiding in groep bij het bepalen van de 
studiekeuze

Individuele begeleiding bij het aanpakken van mogelijke drempels 
(financieel, mobiliteit, taal, …).

Diplomagelijkschakeling

Kostprijs Gratis (behalve bij diplomagelijkschakeling)

Leerwinkel vindt het belangrijk om de nodige tijd te kunnen vrijmaken voor iedere 
vraag, voor iedere cliënt. Daarom werken ze enkel op afspraak.

Je CLB-medewerker
Of via

www.leerwest.be

Hoe contacteer ik of maak ik een afspraak bij een leerwinkel?

online
http://leerwinkel.appointy.com/

vink de locatie aan waar het gesprek kan doorgaan

vink datum en uur aan 

vul je persoonlijke gegevens in

via website
www.leerwest.be

klik op ‘afspraak maken’

vul je gegevens in 

Telefonisch 0477 82 82 60

Via mail info@leerwest.be

 Waar kan een gesprek doorgaan?

Kortrijk
• Agentschap Integratie en  

Inburgering, Wijngaardstraat 11
• Werkwinkel, Lekkerbeetstraat 5
• Sociaal Huis, Budastraat 27

Oostende
• Agentschap Integratie en  

Inburgering, Wellingtonstraat 52
• Werkwinkel, Brigantijnenstraat 2

Brugge
• Werkwinkel, Koning Albert I-laan 

1/4 (achterkant station)

Roeselare
• Agentschap Integratie en  

Inburgering, Hugo Verrieststraat 4
• Werkwinkel, Guido Gezellelaan 7

Ieper
• Werkwinkel, Esplanade 6

http://leerwinkel.appointy.com/
http://www.leerwest.be/
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Deze brochure is een realisatie van

Het netwerk ‘samen tegen schooluitval’ 
West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen 
Sectie onderwijs

Departement Onderwijs en Vorming Vlaanderen

Stad Oostende 
Onderwijs en Buitenschoolse Kinderopvang

CLB West-Vlaanderen

Huis van het leren 

Brugfiguur tegen schooluitval Westhoek

VDAB


