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Alternerende beroepsopleiding
Een stap in de richting van je toekomstige loopbaan!
Je schoolloopbaan loopt ten einde. Je kreeg een goede basisopleiding op school.
Je hebt via je schoolstages kunnen proeven van het beroepsleven.
Maar wat gebeurt hierna? Je stelt je een heleboel vragen: hoe kan ik werk vinden, kan
ik mijn nieuwe job aan, kan ik werken met andere gereedschappen, …?
De school biedt samen met het bedrijf een oplossing voor je vragen.

ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING

een brug tussen leren en werken
Wat is alternerende beroepsopleiding?
“ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING” is een opleiding die je helpt om de kloof tussen
de school en het bedrijf te verkleinen. Via deze opleiding wil men de kansen op tewerkstelling vergroten. ABO wordt georganiseerd vanuit het Departement Onderwijs met de
steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hierdoor kunnen werkgevers aan jongeren
kansen geven om werkervaring op te doen.
ABO is een 1-jarige opleiding voor alle leerlingen die het 5de jaar van OV3 doorlopen
hebben, al dan niet afgerond met een getuigschrift. De cursist mag de leeftijd van 21
jaar niet overschreden hebben.
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Inhoud ABO
De individuele aanpak bestaat uit 2 belangrijke delen:
Werkervaring in een bedrijf
De cursist gaat 3 dagen per week (24uur)
op stage in een bedrijf en verwerft hierdoor
werkervaring:
- werken met moderne gereedschappen
- leren samenwerken met anderen
- leren omgaan met gezag
- leren omgaan met tijd– en werkdruk
Het programma wordt bepaald via overleg
tussen bedrijf, school en cursist. Zo wordt het
aangepast aan de noden en behoeften van de
cursist. De cursist wordt op de werkvloer
begeleid door een mentor aangeduid door het
bedrijf.

Vorming op school
De cursist krijgt 2 dagen per week (14uur)
aanvullende vorming op school. Deze vorming
is een ondersteuning van je stage.
Het programma wordt samengesteld door de
klassenraad na overleg met het bedrijf of op
vraag van de cursist.
Deze vorming houdt o.a. in:
BGV (vaktechnisch)
- bijkomende bijscholing in functie van
de werkervaring
- bespreken en inoefenen van tekorten
ervaren in het stagebedrijf
ASV
- algemene vorming en socialisering
- persoonlijkheidsvorming
- verdere ontplooiing op vlak van
maatschappelijke vorming
- vrijetijdsbesteding
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Voordelen voor de cursist


Je kan steeds rekenen op raad en steun van de school. Je kan aan toekomstige
werkgevers bewijzen dat je bereid bent te werken en je bij te scholen.



Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB



Je wachttijd in verband met de wachtuitkering begint te lopen tijdens de
alternerende beroepsopleiding.



Uitbetaling wachtgelduitkering in april—mei.



Je ouders blijven kindergeld trekken.



Je komt in aanmerking voor een aantal bijzondere tewerkstellingsondersteunende
maatregelen van de VDAB of GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en
-begeleiding).



Na het afronden van de opleiding hebben de cursisten recht op een premie van
500 euro van het ESF.

Studiebewijzen
Er zijn drie mogelijkheden:


Als je de alternerende opleiding met goed gevolg afsluit, krijg je een getuigschrift
alternerende beroepsopleiding.



Als je in de loop van het jaar een contract krijgt, bekom je een attest van
verworven bekwaamheden.



Als je de opleiding beëindigt voor het einde van het schooljaar, krijg je een attest
van regelmatige lesbijwoning.
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