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We geven je graag nog enkele tips & tricks mee om de Overeenkomst Alternerende Opleiding 
zo goed mogelijk te laten verlopen. Op deze zijde van het document vind je al wat van belang is 
vóór de OAO van start gaat. Op de achterzijde vind je al wat van belang is tijdens de OAO.

VOOR DE OAO VAN START GAAT

• Bepaal volgende rollen; tra jectbegeleider, coördinator, administratieve opvolger. 

• Screen de jongere op motivatie en verwachtingen. Onze arbeidrijpheidstool kan een sterk hulpmiddel zijn.  

• De klassenraad is adviserend en geeft een niet-bindend advies. 

• Geef uitleg over duaal leren aan de jongeren. 

• Zoek voldoende bedrijven die een werkplek willen aanbieden en verwijs ze door naar Volta voor meer uitleg 
rond de erkenning. 

• Overleg voldoende met het bedrijf betreffende:
• het opleidingsplan;
• mentorschap (rol);
• de afspraken mbt de verwachtingen van het bedrijf tov de school en de jongere. 

• Matching tussen jongere en bedrijf is belangrijk. Dit kan via een speeddate zijn, maar ook klassieke  
sollicitatiegesprekken zijn prima. 

• Organiseer tijdig een infomoment om ouders en jongeren het duale verhaal te verduidelijken. 

• Communiceer de afspraken met ouders, jongere en het bedrijf (bvb via een kick-off). 

• 20 dagen na de start van de lessen nog geen overeenkomst met een bedrijf? Dan stopt het duale tra ject 
voor die jongere. 

• Als er op 1 oktober van dat schooljaar geen enkele jongere gestart is in een tra ject, mag dit tra ject niet  
verder aangeboden worden. 

• Wat met:
• ziekenboekje;
• belastingen en fiscaliteit;
• kinderbijslag;
• startbonus.

Meer info info vind je op de keerzijde. 



TIJDENS DE OAO

• Plan regelmatig overlegmomenten in met de jongere en de mentor om het verloop van de samenwerking te 
bespreken en bij te sturen indien nodig. 

• Vraag aan de jongere of de mentor de risicoanalyse of werkpostfiche overlopen heeft. 

• Hou informatie en feedback van de vakleerkracht zorgvuldig bij zodat je dit met de mentor vlot kan  
communiceren wanneer nodig. 

• Na stopzetting van de OAO moet er binnen 20 opleidingsdagen een nieuwe overeenkomst zijn.  
Zo niet, dan moet de jongere stoppen met zijn duaal tra ject. 

• De verzekering van de jongere wordt door het bedrijf afgesloten zowel voor school- als werkplekdagen. 
.

• De jongere doet minimum 20 uren van zijn tra ject op de werkplek. 

• Wat met:
• leervergoeding;
• studentenarbeid;
• beëindiging opleiding. 

 

Alle info vind je hier en/of via jouw pedagogisch adviseur:

volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/samenwerken-met-volta/secundair-onderwijs/duaal-leren
 
syntravlaanderen.be/downloads-werkplekleren 

onderwijs.vlaanderen.be/nl/duaal-leren 
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