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Korte inhoud • VDAB opdracht
• Lineaire visie
• Integratie door werk visie
• Voorbeelden



Algemene 
opdracht 

VDAB

We helpen alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te 
ontwikkelen.
• Als regisseur scheppen we het inspirerend netwerk 

daarvoor.
• Als dienstverlener zetten we burgers aan om hun talenten 

en competenties te ontplooien.
Ons doel is duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. 

Sterke partnerschappen –met gespecialiseerde organisaties

• > 700 partners
• 110,000 Werkzoekenden



Traject 
Nieuwkomer



Lineaire 
benadering

Lineair traject: eerst NT2 voor traject naar werk

Taal is voorwaarde

Leren in ‘klascontext’

Samenwerking met partners : ifv overdracht

Trajecten naar werk volgens lineair traject principe: 



Voorbeelden: 
lineaire 

trajecten 

Competenties (vaktechnische, talige) worden per opleiding 
verworven 

● Basis NT2 
● Loopbaanoriëntatie
● Schakelpakket NT2 ifv jobdoelwit (Sector 2 / Zorgkabined / 

vooropleiding Bediende, …) 
● Beroepsopleiding mét (talige) test



Benadering
Integratie
door werk

Geïntegreerd waar mogelijk, lineair waar nodig

Taal is een competentie, geen voorwaarde

Belang van werkplekleren, leren in context

Samenwerking met partners

Trajecten naar werk volgens principe “integratie door werk”



Voorbeelden: 
geïntegreerde 

trajecten en 
samenwerking 

Verschillende competenties (vaktechnische, talige, bredere 
geletterdheid) verwerven in 1 opleiding:

● Geïntegreerde bediendenopleiding, poetsopleiding , 
logistieke medewerker, ...

● Alfa naar werk
● IJzerwerkt! Metselwerkt! Keukenwerkt! 

Verschillende doelstellingen in 1 opleiding (verwerven NT2 en 
brede geletterdheid, loopbaanoriëntatie) in 1 opleiding: 

● LONT2 bij CBE 

https://mediastock.vdab.be/#/detail/8306


Voorbeelden: 
geïntegreerde 

trajecten en 
samenwerking 

Verschillende trajecten combineren (vb Maatschappellijke
Oriëntatie en Loopbaanoriëntatie) 

● Samenwerking met Agentschappen Integratie & Inburgering
● Samenwerking met Fedasil



Voorbeelden: 
Taalcoaching

op de 
werkvloer

● Individuele beroepsopleiding met taalondersteuning (IBO-T)
○ Kandidaat heeft competenties voor de job, maar onvoldoende 

kennis Nederlands 
○ Opleiding op de werkvloer met aanwervingsbelofte
○ Dimitri uit Oekraïne

● Nederlands op de werkvloer+ (NODW+)
○ Opleiding voor anderstalige werknemers én Nederlandstalige 

collega’s
○ Communicatie op de werkvloer verbeteren
○ NODW+ bij Con-Pac

https://mediastock.vdab.be/#/detail/9010
https://mediastock.vdab.be/#/detail/8602


Voorbeelden: 
Aanbod voor

hoogopgeleide
anderstaligen

● HOA-loket: gespecialiseerde bemiddelaars geven eerste 
advies 

● Overzicht van informatie op vdab.be/anderstalig-
hoogopgeleid

● Opleiding ‘Hogerop’: Nederlands, sollicitatietraining & 
stage/werk op maat

● Begeleiding bij diplomagelijkschakeling

● 2020: Jobhunting &  Mentoring naar werk voor HOA’s

● Erkennen van voortrajecten HO & professionele bachelors 
als VDAB opleiding 

https://www.vdab.be/anderstalig-hoogopgeleid


Vragen ?

?

Louise.vancouillie@VDAB.be



Bedankt voor jullie 
aandacht.
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