
Engagementsverklaring voor leerlingen van het Centrum Leren en Werken 
 
Het centrum verbindt er zich toe om je te begeleiden bij het realiseren van de leer- en 
opleidingsdoelen. Je begeleiders zullen leeractiviteiten ontwikkelen die je hierbij zullen helpen. 
 
Dit verwachten we: 

 Je bent aanwezig: 
Want wie er niet is, neemt niet deel aan de leeractiviteiten en werkt niet aan de 
leerplandoelen en gaat niet vooruit in het leertraject 

 Je bent stipt: 
Want wie niet op tijd is, zorgt ervoor dat anderen moeten wachten, belemmert het 
leerproces van zichzelf en van anderen. 

 Je kunt bewust de lessen volgen: 
Wie onder invloed is van drugs, alcohol of bepaalde medicatie kan niet bewust met de 
leeractiviteit bezig zijn, is een mogelijk veiligheidsrisico voor zichzelf en anderen en 
belemmert het leerproces van zichzelf en anderen. 

 Je bent actief: 
Wie leerplandoelen wil behalen moet deelnemen aan de leeractiviteiten, moet zich inzetten, 
initiatief nemen, samenwerken…  Je kunt niet gewoon niks zitten doen. 

 Je bent veilig bezig: 
Zonder aangepaste veiligheidskledij mag je niet deelnemen aan de beroepsopleiding. Bij alle 
leeractiviteiten volg je de veiligheidsvoorschriften (ook al lijken die omslachtig en 
tijdsrovend). Je wijst anderen erop als zij een veiligheidsrisico lopen. 

 Je bent positief ingesteld: 
Je vermijdt conflicten, denkt aan oplossingen bij problemen, communiceert over wrevels, 
ongemakken,… 

 Je bent aan het werk of bent er actief naar op zoek: 
Je engageert je voltijds, helpt actief zoeken naar een job en als je aan het werk bent, doe je 
er alles aan om je werk te behouden. 

 Je toont respect: 
Je gaat gepast om met anderen, materiaal, accommodatie en jezelf. 

 
Als je met 1 of meerdere van deze punten niet in orde bent, word je hierop aangesproken. 
Als je tegen de verwachtingen blijft ingaan, kunnen we jou een contract voorleggen.  Indien je blijft 
weigeren om engagement op te nemen, kan je uitgeschreven worden.  
 
 
Naam leerling:       Coördinator: Martine Depondt 
Handtekening       Handtekening 


