


WELKOM!



Sluit je ogen.

Je bent tien jaar verder. Welk 

beroep oefen je op dat moment uit?



Wat deed deze vraag met je?

A. Vervelende vraag

B. Nog nooit bij stil gestaan

C. Eye-opener

D. andere



Vandaag in vogelvlucht

ØKennismaking

Ø Transitietrajecten?

§ Wat?

§ Voor wie?

§ Hoe?

§ Wanneer?



Hoeveel schoolverlaters die ondersteuning krijgen via 

een transitietraject zijn er binnen een jaar duurzaam aan 

het werk? A. +/- 30%

B. +/- 50%

C. +/- 60%

D. +/- 70%



STATISTIEK GTB



Een transitietraject

WASDA?



• Vertrekkend vanuit hun droom

• Nodige ondersteuning op verschillende vlakken

• Passend beeld van zichzelf

• Competenties en mogelijkheden in kaart 

brengen

WAT?



Jongere met een extra ondersteuningsnood en:

• Nieuwe invalshoek
• Spanningsveld
• Dreigt af te haken 
• Onvoldoende vangnet

VOOR WIE?



HOE?

• De leerling centraal

• Een brug tussen onderwijs en de 

arbeidsmarkt

• Betrokkenheid van het netwerk

• Het belang van samenwerking



Samen kunnen we...
Alle jongeren een volwaardige kans geven op een 

duurzame integratie op de arbeidsmarkt.

Dat doen we bij GTB niet alleen...



Als één team met de jongere

• De school/CLB/ondersteuners

• Het netwerk van de jongere

• GTB (VDAB/andere partners)

SAMEN STERK!



• Aanmelden transitietrajecten/warme overdracht

• Kennisdeling, transparant voor de jongere

• Nothing about you, without you!

• CLB inschakelen

• Blijvende betrokkenheid en samenwerking

ROL VAN DE SCHOOL



ROL VAN GTB

• Kennismaking (overwegend) in de school

• Maandelijks gesprek met jongere en eventueel 

betrokkenen

• Structureel en actiegericht

• Naadloze overgang naar werk of verdere bemiddeling



HELDER EN DUIDELIJK COMMUNICEREN
=

Krachtgericht verbinden



HOE?



METHODIEKEN

• Nieuwe Authoriteit, pedagogiek over hoop

• Krachtgericht werken (Basiskader)

• Wat brengt je hier (wie ben ik)? 

• Waar wil je naartoe (wat wil ik)? 

• Wat werkt er al (wat kan/ken ik)? 

• Wat is je eerste stap (wat doe ik)? 

• Toepassing: Start To Can Web App



Wanneer contacteer je best GTB voor de 
opstart van een transitietraject bij een 

jongere?

A. Begin schooljaar laatste jaar
B. Na Kerstvakantie
C. Na Paasvakantie
D. Op het einde van het schooljaar



WANNEER?



Extra aanbod transitietrajecten 
via ESF oproep 562
projecten provinciaal en Vlaanderen breed en Vlaams-Brabant

● “PEP TALK! & Flip The Switch” stefany.tan@gtb.be (partners: VDAB-GTB-SERV partners (ABVV, ACV, ACLVB) -
Vlaanderenbreed aanbod. 

Schooljaar 2022-2023
Doelgroep: 
● Leerlingen uit de 2de en 3 de graad van het BSO, TSO en DBSO  = vanaf 15 jaar (geen 7e jaar)
● Met risico op vroegtijdig schoolverlaten 

Doelstellingen:
● onderwijskwalificatie door middel van perspectieven op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding te bieden.
● Waarborgen dat jongeren een duurzame loopbaan kunnen aanvatten.

Meer info: PEP TALK! & Flip The Switch, DOV transitietrajecten

mailto:stefany.tan@gtb.be
https://www.gtb.be/projecten/flip-the-switch
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/transitietrajecten


EEN JONGERE AAN 
HET WOORD



Info over contactpersonen, folder en 
aanmeldingsformulie

https://www.gtb.be/wat-doet-gtb/voor-
werkzoekenden/transitietrajecten

GTB?





www.gtb.be


