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3. Het Beroepenpunt

In het Beroepenpunt kan je terecht voor informatie over  
de thema’s werk, leren, ondernemen, oriëntatie en mobiliteit. 
www.beroepenpunt.brussels

Persoonlijke coaching
Heb je de school verlaten en ben je tussen de 18 en 30 jaar?  
Wil je eerst uitzoeken wat bij jou past? Dan kunnen deze  
organisaties je helpen. Deze partners gaan samen met jou op  
zoek naar je talenten, je vaardigheden en interesses. Je ontdekt  
er welke stappen je kunt nemen naar opleiding, werk of stage. 

Jobspot* 

www.inbrussel.be

Coaching naar werk  
en opleiding*

www.jesbrussels.be

K.E.T.*

www.groepintro.be
D’Broej*

www.dbroej.be

Je weet nog niet
wat je wilt doen
Weet je nog niet zo goed wat je graag wilt 
doen? Wil je al je talenten gaan ontdekken? 

In Brussel zijn er veel manieren om jouw eigen weg te vinden.  
Deze folder geeft je een overzicht van de mogelijke oplossingen.   
Bij elke oplossing staat informatie over wie jou kan helpen.

Keuzebegeleiding 
De volgende organisaties maken je wegwijs in je mogelijkheden  
en geven je de nodige informatie en ondersteuning om je keuze  
te maken:

1. Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
De CLB-medewerker informeert je over je mogelijkheden,  
bekijkt met jou waar je interesses en talenten liggen en helpt  
je bij het maken van een keuze. Elke school heeft een CLB.  
Vind je CLB op www.onderwijskiezer.be/clb 

2. Leerwinkel Brussel

Leerwinkel Brussel helpt je met al jouw  
vragen over leren in het algemeen  
en opleidingen en studies. 
www.leerwinkel.brussels
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Je wilt een diploma
secundair onderwijs 
behalen
Je besluit toch je diploma secundair  
te behalen? Dat kan op 5 manieren. 
Waarom? Met een diploma secundair  
onderwijs vind je makkelijker werk.  
Je kan nadien ook verder studeren.

1. Via het voltijds onderwijs
Je kan naar een secundaire school gaan om je diploma  
secundair onderwijs te behalen. Dat kan tot 25 jaar.

Waar?

Een overzicht van de scholen vind je op:

• www.onderwijsinbrussel.be 

• www.onderwijskiezer.be

2.  Via het secundair  
volwassenenonderwijs

Je kan je diploma ook via het volwassenenonderwijs behalen.  
Dat doe je in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).  
Je combineert dan een beroepsopleiding met algemene vakken 
(Aanvullende Algemene Vorming of AAV). Je kan voor beide  
onderdelen een certificaat behalen. Als je beide certificaten  
behaalt, krijg je je diploma secundair onderwijs.

Bij CVO Lethas kan je ook kiezen voor een traject Algemene  
vorming, richting Humane Wetenschappen.

Wat?

• Vanaf 18 jaar

• Overdag of ‘s avonds les

• Duur: 1-3 jaar

Waar in Brussel?

CVOBrussel
VolwassenenOnderwijsN°4A

C a m p u s  B r u s s e l
Volwassenenonderwijs

CVO

www.cvobrussel.be www.cvolethas.be www.cvosemper.be
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3.  Een combinatie  
van leren en werken

Ben je iemand die graag praktisch bezig is? Ben je een doener?  
Dan kun je ook leren met werken combineren en direct ervaring  
op de werkvloer opdoen. Er bestaan 2 manieren.

Sinds 2019 wordt het stelsel van leren en werken hervormd naar 
een systeem van duaal leren. Deze hervorming zal afgerond zijn  
in het schooljaar 2025-2026.

1. Deeltijds beroepssecundair onderwijs 

Je volgt 2 dagen per week les. De overige 3 dagen ga je met je  
op school verworven kennis aan de slag op een echte werkplek.  
Dit kan in het Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) bij een 
Centrum Leren en Werken (CLW). Je kan een certificaat, studiebewijs 
of diploma secundair onderwijs behalen. Let wel op, dit systeem is 
aan het verdwijnen. Je kan vanaf het schooljaar 2022-2023 enkel 
nog starten in de derde graad.

Waar?

CLW Brussel  
www.anneessens- 

funck.be 

CLW Don Bosco  
Woluwe 

www.donboscospw.be

CLW Castor  
Anderlecht 

www.clwcastor.be

 

2. Duaal leren

Bij duaal leren ga je maximum 2 dagen per week naar school.  
De overige dagen leer je op een leerwerkplek. Duaal leren kan bij 
verschillende scholen binnen het gewoon secundair onderwijs,  
bij een centrum voor deeltijds onderwijs, bij Syntra en in een school 
voor buitengewoon secundair onderwijs. Als je een duale opleiding 
succesvol afrondt, krijg je een diploma secundair onderwijs.

Meer info?

duaalleren.brussels 

Wat?

• 15 – 25 jaar

• Je leert op school en op het werk

• Het is voltijds

• Je gaat aan de slag bij een werkgever met een alternerende  
opleidingsovereenkomst

• Je krijgt een leervergoeding (met behoud van kinderbijslag)

• Je krijgt een begeleider op school of in het opleidingscentrum  
en een mentor op de werkplek

http://duaalleren.brussels
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4.  Zelfstudie en op  
je eigen tempo

Je studeert liever zelfstandig? Je kan je goed organiseren?  
Bij de Examencommissie plan je zelf wanneer je je examens doet. 
Je zoekt zelf je studiemateriaal bij elkaar en maakt een studie- 
planning. Je studeert op je eigen tempo. 

Wat?

• Voor alle leeftijden. Ben je jonger dan 18 jaar?  
Dan moet je je wel inschrijven voor huisonderwijs

• Je kiest zelf een studierichting

• Hoelang duurt het? Dat kies je zelf

Waar?

Op www.examencommissiesecundaironderwijs.be
vind je alle mogelijke studierichtingen.  

Ondersteuning bij de voorbereiding naar de Examencommissie

LIFT BRUSSEL biedt coaching voor de vakken van de derde graad 
Humane Wetenschappen. Je krijgt toegang tot het online lesmate-
riaal en vakinhoudelijke ondersteuning van een vakleraar. 

www.liftbrussel.brussels



10 11

5.  Via Vlaamse Dienst  
voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding – VDAB

Ben je werkzoekende en werk je niet? Dan kan je ook via VDAB  
je diploma secundair onderwijs behalen. VDAB werkt daarvoor  
samen met diverse scholen. Je leert een beroep, behaalt een  
diploma en hebt een grote kans op werk. Belangrijk: er zijn wel  
een aantal voorwaarden. 

Meer informatie?

www.vdab.be/ 
opleidingen

Wil je hulp bij de keuze om  
je diploma secundair te behalen?

• Zit je nog op school? Maak een afspraak met de CLB- 
medewerker van jouw school 
www.onderwijskiezer.be/clb 

• Leerwinkel Brussel helpt met al jouw vragen over opleidingen, 
studies en leren in het algemeen. Je krijgt er informatie  
en oriëntatie 
www.leerwinkel.brussels 

• Op deze websites vind je een overzicht van alle studierichtingen  
in Brussel en Vlaanderen 
www.onderwijsinbrussel.be 
www.onderwijskiezer.be
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Je wilt een beroeps- 
opleiding volgen
Leer je liever een vak of wil je ondernemer 
worden? Zo krijg je geen diploma secundair 
onderwijs, maar wel een kwalificatie  
waarmee je direct aan het werk kan. 

Er bestaan veel mogelijkheden. Wat dacht je van interieurinrichter, 
fashion designer, kelner, banketbakker, elektricien, sportmanager, 
reisleider, hovenier, verzorgende, medisch assistent, informaticus, …? 
Er zijn opleidingen voor allerlei soorten beroepen. Er bestaat dus 
zeker ook iets interessants voor jou.  

Wat?

• Vanaf 18 jaar of voldaan hebben aan de leerplicht

Waar?

• De Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs 
www.cvobrussel.be  www.cvolethas.be 
www.cvosemper.be  www.ligo.be/brusselleer  

• SYNTRA Brussel heeft opleidingen en bijscholingen  
voor (toekomstige) ondernemers 
www.syntrabrussel.be 

• VDAB organiseert praktijkgerichte opleidingen,  
vooral voor werkzoekenden 
www.vdab.be/opleidingen

Heb je vragen of wil je hulp bij je keuze?

• Leerwinkel Brussel helpt met al jouw vragen over opleidingen, 
studies en leren in het algemeen. Je kan er terecht voor  
informatie en oriëntatie 
www.leerwinkel.brussels 

• Niet enkel in Vlaanderen maar ook in Brussel helpt  
VDAB je op weg naar werk en biedt Nederlandstalige  
beroepsopleidingen aan 
www.vdab.be 

• Ben je bij Actiris als werkzoekende ingeschreven? Dan kan de 
Werkwinkel je helpen bij het vinden van een beroepsopleiding 
www.werkwinkel.brussels

• Heb je een beperking en wil je graag ondersteuning die hier  
rekening mee houdt, dan kan je terecht bij CAD De Werklijn 
www.vzwcad.be
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Je wilt direct  
gaan werken
Heb je op dit moment geen zin om verder te 
studeren? Zoek je liever een job? Ook daarbij 
kan je hulp krijgen. 

Wat?

Eerste stap: schrijf je in als werkzoekende bij Actiris,  
als je in Brussel woont.

Waarom? 

• Je kan gebruik maken van de diensten van Actiris en zijn  
partners, zoals: beroepsoriëntering, coaching, taalcheques, ...

• Je krijgt toegang tot interessante werkaanbiedingen

• Je wordt opgevolgd door een consulent in het zoeken naar werk

• Het is belangrijk voor je beroepsinschakelingstijd en -uitkering, 
kinderbijslag, mutualiteit, ...

Meer informatie?

www.actiris.brussels

 

LET OP! 

Woon je niet in Brussel maar in Vlaanderen? Dan moet je je  
bij VDAB inschrijven als werkzoekende. Wil je werken in de rand 
rond Brussel? Schrijf je dan als vrije werkzoekende in bij VDAB.  
Zo krijg je ook vacatures uit de rand rond Brussel. 

Meer informatie?

www.vdab.be
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Heb je vragen of wil je hulp bij je keuze?

• Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeids- 
bemiddeling. Bij Actiris schrijf je je in als werkzoekende. 
Actiris helpt je zoeken naar werk 
www.actiris.brussels 

• VDAB is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling  
en Beroepsopleiding.  VDAB helpt je zoeken naar werk  
en geeft Nederlandstalige beroepsopleidingen 
www.vdab.be

• Ben je bij Actiris als werkzoekende ingeschreven?  
Dan kan de Werkwinkel je helpen zoeken naar een job  
of een beroepsopleiding 
www.werkwinkel.brussels

• Heb je een beperking en wil je graag ondersteuning die hier  
rekening mee houdt, dan kan je terecht bij CAD De Werklijn 
www.vzwcad.be

• Zoek je een studentenjob?    
Stel dan je vragen aan het Infopunt Jobstudent Brussel 
www.jumpnaarwerk.brussels 

• In het Beroepenpunt vind je Brusselse organisaties die je kunnen 
informeren over de thema’s werk, leren, ondernemen, oriëntatie 
en mobiliteit. Ze helpen je bij het plannen van je carrière. 
www.beroepenpunt.brussels 

Colofon
Deze folder is een initiatief in het kader van een project van het Netwerk  
Samen tegen Schooluitval Brussel en uitgewerkt door volgende partners:  
Leerwinkel Brussel, Samen tegen Schooluitval Brussel, Tracé Brussel vzw,  
de Brusselse CLB’s en Brusselse CVO’s, Actiris en VDAB. 

Deze geüpdatete versie van september 2022 kwam tot stand met steun  
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Datum uitgave: 09/2022

CVOBrussel
VolwassenenOnderwijsN°4A

C a m p u s  B r u s s e l
Volwassenenonderwijs

CVO

Vlaanderen
is onderwijs & vorming

*  Deze projecten (p.3) worden 
mede ondersteund door
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