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1| Inleiding

2| Onderwijsloopbaanbegeleiding

In januari 2015 vernieuwden het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en VDAB hun overeenkomst om hun samenwerking voort 

te zetten. Al sinds 2007 bundelen zij de krachten om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, met de focus op talent- 

en competentieontwikkeling en de realisatie van vlotte leer- en werkloopbanen. 

De uitdagingen op het snijvlak tussen onderwijs en arbeidsmarkt zijn immers niet gering. Een diploma blijft een sleutel tot succes op 

de arbeidsmarkt, maar een leven lang professionaliseren is een noodzaak geworden. De traditionele, rechtlijnige loopbaan ‘leren-werk-

pensioen’ is achterhaald, gaandeweg is er een nieuw leer-loopbaanschema gekomen: ‘leren-werk-leren-werk-leren-werk- … pensioen’. Hoe 

kleiner de breuklijn tussen de schoolloopbaan en de werkloopbaan, hoe groter de kans op een succesvolle start van de werkloopbaan.

Er is geen tijd om talent te verspillen. We moeten van de diversiteit in de samenleving een positief verhaal maken. De ongekwalificeerde 

uitstroom en de onderliggende oorzaken ervan dwingen ons tot spoed. En dan is er ook de vergrijzing en de uitstroom van de 

arbeidsmarkt. En hoe stemmen we de vacaturevereisten en de profielen van de werkzoekenden op elkaar af?

In de periode 2015-2019 werkten het GO! en VDAB samen rond twee inhoudelijke pijlers. 

1. We versterkten elkaars expertise in het uitbouwen van optimale (onderwijs)loopbaanbegeleiding (OLB). We streefden 

uitdrukkelijk een ‘warme overdracht’ van arbeidsmarktgerichte opleidingen naar de arbeidsmarkt na. 

2. De huidige samenwerking tussen scholen, centra voor deeltijds onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en de VDAB werd 

verder uitgebouwd via sterke regionale partnerschappen. 

We staan nu aan het einde van de overeenkomst 2015-2019. In dit (meer)jaarverslag geven we aan hoe we rond de twee pijlers hebben 

gewerkt en welke resultaten zijn behaald.

Doel en opzet
De eerste pijler van het samenwerkingsverband GO!-VDAB was het optimaliseren van het OLB-beleid in GO! scholen en hun CLB. Een 

kwaliteitsvolle onderwijsloopbaanbegeleiding zorgt ervoor dat leerlingen loopbaancompetenties verwerven die hen in staat stellen 

om aan het roer te staan van hun eigen (onderwijs)loopbaan. Dit project heeft tot doel scholen en leerkrachten te versterken om de 

jongeren daar beter bij te kunnen ondersteunen. 

Actoren
Binnen het GO! volgde een werkgroep OLB dit op. De werkgroep bestond uit de Pedagogische begeleidingsdienst en de Permanente 

ondersteuningscel voor de CLB’s (POC). Tijdens het eerste jaar mocht de werkgroep rekenen op de ondersteuning van een medewerker 

van de VDAB met expertise als loopbaancoach en loopbaanbegeleider.
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Kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod OLB voor elke GO! school en haar CLB
Mede door de inbreng van expertise van de VDAB rond loopbaancompetenties en het voeren van loopbaangesprekken kon een 

kwalitatief ondersteuningsaanbod OLB op maat van de scholen en hun CLB tot stand komen. 

In 2015-2016 lanceerde het GO! in samenwerking met medewerkers van de VDAB een OLB-begeleidingstraject voor zes pilootscholen 

met arbeidsmarktgerichte opleidingen. 

De volgende scholen en hun CLB waren daarbij betrokken:

• West-Vlaanderen: GO! secundair onderwijs Groenhove Waregem + CLB Deinze-Eeklo

• Antwerpen: GO! technisch atheneum Edegem + CLB Lier

• Vlaams-Brabant: GO! technisch atheneum Pro Technica Halle + CLB Halle

• Limburg: GO! technisch atheneum 1 Hasselt + CLB Hasselt

• Brussel: GO! technisch atheneum Zavelenberg + CLB Brussel

• Oost-Vlaanderen: GO! technisch atheneum GITO-Groenkouter + CLB Gent.

Op basis van de verworven expertise bouwde het GO! een ondersteuningsaanbod uit dat zich richtte tot alle geïnteresseerde scholen, 

ook die met doorstroomgerichte opleidingen en opleidingen met dubbele finaliteit. Stelselmatig werden de trajecten uitgebreid en 

verfijnd. Momenteel ligt er een tweejarig begeleidingsaanbod voor, bestaande uit procesbegeleiding van de school en verschillende 

professionaliseringsinitiatieven.

Recentelijk deden belangrijke onderwijsvernieuwingen hun intrede. Het thema onderwijsloopbaanbegeleiding werd dan ook gekoppeld 

aan het ruimere dossier ‘modernisering secundair onderwijs’, met de nieuwe eindtermen voor de eerste graad, het Referentiekader 

voor OnderwijsKwaliteit en het nieuwe decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en 

de centra voor leerlingenbegeleiding. 

In het afgelopen schooljaar heeft het GO! de verworven expertise rond OLB toegepast in een project ‘OLB’, inclusief Columbus, 

waarvoor de overheid middelen ter beschikking stelt. Zie https://columbus.onderwijskiezer.be

Uitdagende OLB-trajecten
Bij aanvang van het traject analyseren scholen en hun CLB de loopbaanbegeleiding in de school. Verschillende aspecten komen hierbij 

aan bod: 

• visie en beleid;

• oriëntering en begeleiding; 

• organisatie van OLB binnen de school;

• samenwerking met externe partners.

 

Op basis van deze analyse zetten de school en haar CLB krachtlijnen uit voor het OLB-beleid. Leden van de OLB-werkgroep ondersteunen 

scholen systematisch bij het opstellen en uitrollen van het schoolontwikkelingsplan OLB.
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Verschillende professionaliseringsinitiatieven ondersteunen het traject: een tweedaagse kick-off, het aanwenden van data binnen het 

OLB-beleid, het voeren van keuzegesprekken met leerlingen, netwerkdagen en een OLB-posterbeurs, om ervaringen te kunnen delen. We 

nodigen externe OLB-specialisten uit om vanuit hun specifieke invalshoek en expertise de deelnemers een bredere kijk op het thema 

te bieden. 

Deelnemers en bereik
In de afgelopen jaren tekende een 50-tal secundaire scholen en hun CLB in op het aangeboden OLB-traject. De regionale spreiding 

en het bereiken van verschillende schoolprofielen waren hierbij van belang. Zo waren er scholen met doorstroomgerichte opleidingen, 

arbeidsmarktgerichte opleidingen, centra voor leren en werken…

We kozen om te werken met teams samengesteld uit de directeur, een leerkracht of keuzebegeleider en het OLB-anker van het CLB.

Toekomst
Ook in de komende jaren zal OLB een belangrijk onderdeel van de leerlingenbegeleiding blijven. Mede door het samenwerkingsverband 

GO!-VDAB en de gedeelde expertise werd geleidelijk aan een volwaardig aanbod voor GO! scholen ontwikkeld; in veel scholen zijn er 

voorbeelden van goede OLB-praktijken.

In de toekomst willen we nog meer scholen inspireren en verder inzetten op het professionaliseren van leerlingenbegeleiders, 

leerkrachten, zorgcoördinatoren en CLB-medewerkers in het voeren van keuzegesprekken met leerlingen. 

VDAB-aanbod beter bekendmaken in GO! scholen
Naast het delen van expertise heeft het GO! het VDAB-aanbod in de scholen binnengebracht. Een interne bevraging leert dat dit 

heeft bijgedragen aan een betere bekendmaking van het VDAB-aanbod. 68% van de bevraagde onderwijsprofessionals geeft aan dat 

leerlingen binnen hun instelling gesensibiliseerd worden om zich in te schrijven in Mijn Loopbaan. Ongeveer 70% van de bevraagde 

onderwijsprofessionals geeft aan dat www.vdab.be actief gebruikt wordt in hun respectieve instelling. 

Tegelijkertijd noteren we nog een aantal aandachtspunten voor de toekomst: slechts 40% geeft aan dat gratis cursusmateriaal van de 

VDAB gebruikt wordt. 18% maakt gebruik van webleren en 27% maakt gebruik van VDAB-workshops. 30% van de instellingen gebruikt 

VDAB-lessenpakketten. De tiendagenregeling , waarbij de VDAB voor elke leerling gedurende tien dagen infrastructuur en apparatuur 

ter beschikking stelt, wordt door 30% gebruikt. Voor de schoolverlatersstudie ten slotte geeft 33% aan dat hun instelling ermee aan 

de slag gaat. 

In de vernieuwde samenwerking zal hier opnieuw aandacht naartoe gaan en zullen we onderzoeken welke drempels we moeten 

wegwerken om het aanbod beter te integreren in scholen. 

De tweede pijler van het samenwerkingsverband zijn de regionale partnerschappen. In de afgelopen periode werd er in elke provincie 

ingezet op sterke regionale partnerschappen. In 2015 werden die opgestart, om doorheen de jaren een duidelijke toegevoegde waarde te 

creëren. In het begin werkte er in elke regio een vaste groep met daarin vanwege het GO! een pedagogisch begeleider, een coördinerend 

directeur, een CLB-directeur en een directeur volwassenenonderwijs en vanwege de VDAB een netwerkmanager onderwijs. Ondertussen 

is er wat meer variatie gekomen in de samenstelling van de partnerschappen en in de intensiteit van samenwerken.  

De voorbije jaren leidden de partnerschappen tot:

• Betere informatiedoorstroming tussen het GO! en de VDAB, met name over:

• arbeidsmarktinformatie, zodat:
• scholen (leraars, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, directeurs,…) die kunnen gebruiken bij studie-en 

loopbaanbegeleiding;
• het studieaanbod beter op de arbeidsmarkt afgestemd kan worden;

3| Regionale partnerschappen GO!-VDAB
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• de expertise in onderbouwde onderwijsloopbaanbegeleiding en het coachend begeleiden van leerlingen, zodat:
• er een vlotte overgang is van het onderwijs naar de arbeidsmarkt;

• de trainingssessies voor onderwijsprofessionals, zodat:
• via de Train the Trainer (TTT) van de VDAB de onderwijsprofessionals gewapend zijn om hun leerlingen te ondersteunen 

in de overgang naar de arbeidsmarkt;
• tools en toepassingen van de VDAB, zodat:

• men ze optimaal in een onderwijscontext kan gebruiken om onder andere de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt 
te vergemakkelijken;

• ‘Mijn Loopbaan’, zodat:
• schoolverlaters geïnformeerd zijn over het belang van het aanmaken van een VDAB-dossier in ‘Mijn Loopbaan’.

• Het exploreren van opportuniteiten tot samenwerking tussen het GO! en de VDAB, bijv. voor het opleiden van leerlingen  

en werkzoekenden, om elkaars infrastructuur te delen en dergelijke meer. 

• Het opvolgen van de doelstellingen van de samenwerking.

Verschillende voorbeelden illustreren de toegevoegde waarde van de regionale samenwerking:

• West-Vlaanderen

• Er werden verschillende netwerkdagen georganiseerd. Tijdens zo’n dag worden de tendensen op de arbeidsmarkt 
geschetst, gaat er aandacht naar nieuwe initiatieven bijvoorbeeld voor jongeren met een migratieachtergrond. Ook 
thema’s zoals ‘onderwijsloopbaanbegeleiding in de praktijk omzetten’ en ‘infrastructuur delen’ komen aan bod. Zowel 
interne als externe sprekers worden uitgenodigd voor de netwerkdag.

• Er is een lerend netwerk georganiseerd voor de leerkrachten die de trainingssessies rond overgang onderwijs-arbeidsmarkt 
gevolgd hebben en er is bekeken hoe men hier verder mee aan de slag kan gaan. Er was aandacht voor het uitwisselen 
van ontwikkeld materiaal en het aanbod van de online sollicitatiecoaches van de VDAB.

• Oost-Vlaanderen

• Regelmatig vindt er een netwerkevent plaats.
• Er werd geregeld overlegd met de regionale werkgroep en er was goede informatiedoorstroming.
• Er is een proefproject rond loopbaangesprekken opgestart. De evaluatie van het proefproject heeft ertoe geleid dat de 

samenwerking anders aangepakt wordt. 
• Vlaams-Brabant

• Regelmatig vindt er een netwerkevent plaats. 
• Er is een nieuwe doorstart met de directeurs gepland. 

• Brussel

• In het scholengroepenoverleg GO!-Tracé-Actiris-VDAB wordt informatie gedeeld over acties rond de vlotte overgang 
onderwijs-arbeidsmarkt.

• Er werd ingezet op schoolverlatersdagen, met inbegrip van goede praktijken op het vlak van onderwijsloopbaanbegeleiding.
• Antwerpen

• Eerst was er een jaarlijks netwerkmoment, maar dat is vervangen door een rondgang in de scholengroepen.
• Er werden verschillende infosessies georganiseerd (bv. schoolverlaters).

• Limburg

• Er vonden actiedagen en contactdagen plaats voor directeurs, coördinatoren en leraren over verschillende onderwerpen 
(bv. Arvastat, schoolverlatersrapport,...). Ook worden er goede praktijken voorgesteld.  

• Regelmatig vond een toelichting plaats of was er een rondgang naar scholen. 
• Er is frequent overleg, waar onder andere het online aanbod en ‘Mijn Loopbaan’ van de VDAB gepromoot worden.  

De reacties op de acties en de samenwerking zijn grotendeels positief.
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Het GO! en de VDAB engageren zich om hun samenwerking verder concreet vorm te geven. Een nieuwe overeenkomst 2019 – 2024  

ligt klaar ter ondertekening en heeft extra aandacht voor:

• de ‘warme overdracht’ van de schoolbank naar de arbeidsmarkt;

• kwetsbare jongeren, gaande van jongeren met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften tot jongeren met een kwetsbare 

sociaaleconomische achtergrond;

• het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren;

• het informeren en sensibiliseren van alle schoolgaande jongeren (ook ASO-leerlingen) over loopbaancompetenties  

en de dienstverlening van de VDAB;

• de samenwerking met GTB1;

• multilaterale partnerschappen met andere organisaties en instanties indien er opportuniteiten zijn;

• verbeterde trainingssessies voor onderwijsprofessionals;

• het creëren van toegevoegde waarde voor alle partijen bij samenwerking;

• het zoeken naar mogelijkheden om het lerarentekort aan te pakken.

De regionale partnerschappen zullen voortgezet worden.

Via de regionale partnerschappen werden ook de trainingssessies van de VDAB voor onderwijsprofessionals met succes onder 

de aandacht gebracht. Op de trainingssessies in het afgelopen schooljaar waren 107 van de 310 deelnemers leraren, TA’s of TAC’s, 

leerlingenbegeleiders en directeurs uit het GO!, of 34% van het totale aantal ingeschrevenen. Bovenop de 118 ingeschrevenen van vorig 

schooljaar zijn er dus nog meer GO! professionals goed gewapend om hun leerlingen te ondersteunen voor een zo naadloos mogelijke 

overgang naar de arbeidsmarkt.

De trekkers uit de regio’s konden ook steeds noden en verwachtingen signaleren aan de centrale stuurgroep. Op basis van deze input 

wordt de werking bijgestuurd. Op 4 april 2019 organiseerde de centrale stuurgroep een overkoepelend netwerkoverleg met de trekkers 

van de regionale partnerschappen. Daar werd gereflecteerd over de lopende samenwerking en werden de ambities en de focus voor de 

volgende samenwerkingsovereenkomst bepaald. 

4| TOT SLOT

1. GTB of ’Gespecialiseerde trajectbegeleidings- en bemiddelingsdienst’ bemiddelt 
mensen met een beperking of gezondheidsproblemen naar een job.


