
Werkplekleren 

 

Je oefent minimum 13u per week je vaardigheden op de werkvloer. Je leert je 

job al doende. 

Als deeltijds werken om de één of andere reden (nog) niet mogelijk is, worden 

er alternatieven voorzien door het CDO. 

 

Op basis van een screening wordt bepaald wat het meest geschikte traject voor 

jou is: 

• Arbeidsdeelname  (AD): Als je al echt wil/kan werken. Als je de juiste 

attitudes hebt om te gaan werken (op tijd komen, inzet, leiding 

aanvaarden...) vult men de werkplekcomponent in via gewone 

tewerkstelling met een loon of  leervergoeding. In combinatie met de 

component 'leren' in een CDO voldoe je aan het voltijds engagement 

Het is het CDO dat finaal beslist op welke wijze de arbeidsdeelname voor 

een individuele jongere wordt ingevuld, na overleg met de jongere (indien 

meerderjarig) of zijn ouders (indien minderjarig). 

Komen voor arbeidsdeelname in aanmerking : 

a) elke vorm van reguliere tewerkstelling op basis van een overeenkomst 

van alternerende opleiding, een stageovereenkomst alternerende opleiding 

of een deeltijdse arbeidsovereenkomst. 

b) het volgen van een sportgerelateerde opleiding DO, waarbij de opleiding 

enerzijds een duidelijke beroepskwalificatie moet hebben die op zijn minst 

minimale aansluiting vindt bij de beoefende sport en anderzijds 

georganiseerd wordt in overleg met en na formele instemming van een 

erkende sportfederatie; 

c) het vrijwilligerswerk, zoals bij wet bepaald; 

d) het tijdelijk volgen van een bijkomende opleiding (buiten DO) of cursus 

die specifiek gericht is op het verhogen van de tewerkstellingsperspectieven 

of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, bv. een sollicitatietraining, 

attitudetraining, intensieve taalcursus ... 

e) het verrichten van culturele, sociale of sportactiviteiten georganiseerd 

door een instantie van de overheid of erkend door of namens een overheid. 

• Aanloopcomponent (AC) als je graag wil werken maar nog enkele 

arbeidsattitudes en vaktechnische vaardigheden moet aanleren. In 
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combinatie met de component 'leren' in een CDO voldoe je aan het voltijds 

engagement. 

• Naadloos flexibel traject (NAFT): als je nog niet arbeidsgericht denkt en 

intensieve individuele begeleiding nodig hebt. NAFT wordt georganiseerd ter 

vervanging van de component leren, de component werkplekleren of beide 

componenten samen. De toeleiding naar een NAFT vindt plaats na de 

screening (door het CDO) en op advies van het CLB. Het CDO, het CLB en 

de organisator van het NAFT-traject bepalen voorafgaand aan de start van 

het traject welke organisatievorm aangewezen is. Een NAFT kan gespreid 

worden over een aantal weken, eventueel schooljaaroverschrijdend. Een 

NAFT kan starten op elk moment van het schooljaar en duurt zo lang als 

nodig, maar zo kort als mogelijk. 

Als je + 18 jaar bent kan je enkel kiezen voor AD (= gewone 

tewerkstelling), maar kan er wel een NAFT ingezet worden. 
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