
CLW VTI Brugge

Centrum voor Leren en Werken en Duaal Leren



Welkom in het CLW

• https://youtu.be/kmYJJjUbDB4

• https://youtu.be/TdycUgDMchQ

• https://youtu.be/6pOOgGUvBEY

https://youtu.be/kmYJJjUbDB4
https://youtu.be/TdycUgDMchQ
https://youtu.be/6pOOgGUvBEY




1 school - 2 mogelijkheden

• Leren en Werken en Duaal Leren

• Beroepssecundair onderwijs

• 2de graad, 3de graad en diplomajaar

• School én werk als uitgangspunt



Voor wie?

• Voldaan aan de voltijdse leerplicht

• Wil leren op school en werkvloer

• Arbeidsbereid

• Nood ontwikkeling arbeidsattitudes

• Arbeidsrijp 

• Klaar om te werken



Hoe?

• School

• Algemene vorming (AV) 

• Beroepsopleiding (BO)

• Voltijds engagement

• Werken

• Aanloopfase 



School

• Algemene vorming

• 1 dag/week

• Leerplandoelen halen in klas

• Kleine groep 

• Permanente evaluatie 



School

• Beroepsopleiding 

• 1 dag/week

• Verschillende opleidingen

• Kleine groep

• Werken aan leerplandoelen

• Permanente evaluatie

• Modulair

http://www.clwbrugge.be/


Voltijds engagement 

• Screening

• Door team van leraren, leerlingenbegeleiders

en trajectbegeleiders

• Arbeidsrijp of  arbeidsbereid 

• Klaar voor arbeidsmarkt of  niet

• Bindend 



Voltijds engagement

• Tewerkstelling

• Erkende werkgever

• Trajectbegeleider 

• Contract: overeenkomst alternerende

opleiding (OAO)

• Maandelijkse vaste vergoeding



Voltijds engagement 

• Aanloopfase 

• Wanneer?

• Geen job

• Nog niet klaar om te werken

• Vorming en/of  stage

• Werken aan

• Beroepskeuze

• Beroepsattitudes 

• Technische vaardigheden 

• Ict-vaardigheden



Wat behalen?

• Leren en werken

• Diploma secundair onderwijs

• Getuigschrift 2de leerjaar 3de graad

• Getuigschrift 2de graad 

• Deelcertificaat en/of  certificaat gevolgde opleiding

• Attest verworven competenties 



Wat behalen?

• Duaal leren

• Diploma secundair onderwijs

• Onderwijskwalificatie niveau 3

• Onderwijskwalificatie niveau 2

• Beroepskwalificatie niveau 3

• Beroepskwalificatie niveau 2

• Deelkwalificaties voor de gevolgde opleiding

• Bewijs van competenties



Leren en werken vs. duaal leren
Leren en Werken Duaal Leren

Beroepsopleiding over graden heen Ingedeeld in 2de en 3de graad

Na 2de graad AV doorschuiven naar 3de graad AV 

zonder behalen van een certificaat beroepsopleiding

Certificaat beroepsopleiding 2de graad nodig om te 

kunnen overgaan naar 3de graad

1 certificaat voldoende voor diploma Per graad certificaat nodig voor diploma

Beperkte theorie in BO Meer theorie in BO

Aanloopfase onderdeel certificering

Aanloopfase 2de graad = voorbereidende fase. 

Onderdeel certificering

Aanloopfase 3de graad = voorbereidende fase.

Geen onderdeel certificering

Aantal uur werken/week verschillend per 

beroepsopleiding (minstens 13 u)
Gemiddeld 20 u per week op jaarbasis

Nieuwe competenties verwerven op werkplek Inoefenen van competenties op werkplek



Interesse?

• Plan een ‘bubbelbezoekje’ op woensdag 16 juni tussen 13 u. en 16 u. 

• Afspraak via 050/343373 of  info@clwbrugge.be.

• Zomervakantie

• Op werkdagen 

• T.e.m. 6 juli en vanaf  23 augustus

• Van 9 u. tot 16 u.

• CLW VTI Brugge
Lieven Bauwensstraat 29-31
8200 Brugge
Tel: 050/34 33 74
info@clwbrugge.be

mailto:info@clwbrugge.be
mailto:info@clwbrugge.be

