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BuSO Don Bosco Halle BuSO Don Bosco Halle 

Alternerende 

Beroeps 

Opleiding 

 In ABO krijg je de unieke kans om te ervaren 

hoe het voelt om tewerkgesteld te worden 

over een lange periode. (3dagen per week=24uur) 

 Met de ABO opleiding heb je steeds een 

streepje vóór en dit vergroot natuurlijk de 

kans op een effectieve tewerkstelling in je 

stagebedrijf. 

 Het hele jaar door kan je je arbeidsattitudes 

bijschaven: werktempo, stiptheid,              

doorzettingsvermogen, bedrijfscultuur, enz. 

 Je krijgt een duidelijk beeld van de             

bedrijfswereld. 

 

Kortom een jaartje extra is zeker 

geen verloren jaar, maar verhoogt 

je tewerkstellingskans op             

de arbeidsmarkt! 

 

Ga ervoor en durf de uitdaging aan met jezelf! 

Buitengewoon Secundair Onderwijs 

Opleidingsvorm 3  

Basisaanbod / Type 1 / Type 3 

Het project Alternerende Beroepsopleiding wordt gecoördineerd 

door de Dienst Beroepsopleiding Departement Onderwijs met de 

steun van het Europees Sociaal Fonds. 

(een fonds van de Europese Commissie dat o.a. de doorstroming 

naar de arbeidsmarkt wil bevorderen.) 

Wat zijn de 

voordelen van ‘ABO’? 

Waarom nu juist ABO 

volgen? 

 Motivatiepremie €500 bij het beëindigen van            

de opleiding. 

 Heeft na de beroepsinschakelingstijd recht op       

inschakelingsuitkering. 

 Gedurende het ABO jaar heb je recht op een school-

verzekering, abonnement openbaar vervoer… 

 Theoretisch rijbewijs B. 

 ABO = meerwaarde van een getuigschrift. 

 Behoudt het recht op kinderbijslag.                            

(tot einde beroepsinschakelingstijd = 310 dagen) 

BuSO Don Bosco Halle 

Directeur: Fonteyne Leen 

ABO coördinator: Ringoot Geert 

 

Lenniksesteenweg 2 

1500 Halle 

 

tel school: 02/363 09 88 

GSM Geert Ringoot: 0476/42 84 27 

E-mail: geert.ringoot@donboscobuso.be 



Wat gebeurt er op school? 

 

De ABO opleiding bevat heel wat administratief werk. 

De leerkracht zal de cursist wegwijs maken doorheen           

het doolhof van documenten.  

 Gedurende de hele opleiding zal het begeleidingsteam de 

cursist bijschaven en voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

 Bij de start van de beroepsinschakelingstijd wordt             

de cursist ingeschreven bij de VDAB. 

 

 

 

 

 

 

 Tijdens de ABO-periode blijft de beroepsinschakelingstijd 

gelden. (enkel na 2  positieve evaluaties door vdab)  

 Beroepsinschakelingstijd = 310 dagen   

start: 1 augustus  tot eind juli van het volgend jaar.   

 Behoudt het recht op kinderbijslag (tot einde beroepsin-

schakelingstijd). 
 Vakantiewerk kan tot einde ABO jaar. (einde beroepsin-

schakelingstijd) 

Wat is het doel? 

 ABO heeft als doel de kans op een blijvende                

tewerkstelling voor jongeren uit het buitengewoon      

onderwijs te realiseren.. 

 Kennis maken met de reguliere bedrijfswereld. 

 Optimaliseren van kennis en vaardigheden. 

Wat houdt ABO in? 

 ABO is een opleiding op maat. (individuele aanpak) 

 ABO is een éénjarige opleiding met 2 componenten. 

 Totaal: min 316 dagdelen  (1200 uren) 

 2 dagen per week vorming op school   

  min. 114 dagdelen.  

 3 dagen per week onbezoldigde werkervaring in een 

regulier bedrijf - min. 175 dagdelen. 

 27 dagdelen variabel in te vullen. 

 BGV: 7 uren                                                          

(aangepast aan de problemen op het werk) 

 GASV: 7 uren (projectgericht) 

 Rijbewijs  (theoretisch rijexamen Basis Educatie) 

 Jongeren die het getuigschrift van de opleiding behalen. 

 Jongeren met een getuigschrift van verworven                

competenties.                                                                   

(enkel opleiding metselaar - werkplaatsschrijnwerk) 

 Jongeren met een attest verworven bekwaamheden. 

   

 VOP (Vlaamse ondersteuningspremie)  

 Aanvraagprocedure via VDAB/GTB  

   (gespecialiseerde trajectbegeleiding) 

1ste kwartaal t.e.m. 5de kwartaal 40% van het referteloon. 

6de kwartaal t.e.m. 9de kwartaal 30% van het referteloon. 

10de kwartaal t.e.m. 20ste kwartaal 20% van het referteloon. 

*referteloon= brutoloon werknemer + de gewone werkgevers-

bijdrage RSZ—de verminderingen op de werkgeversbijdragen. 

school? stageplaats? 

Wat gebeurt er op de stageplaats? 

 De cursist ontwikkelt een visie over de 

bedrijfswereld en krijgt hierdoor de kans om 

zijn kennis uit te breiden. 

 De werkervaring is onbezoldigd. 

 ABO is een opleiding met een             

voortdurende samenwerking tussen school, 

stageplaats en cursist. 

 De cursist beschikt reeds over de basisopleiding en krijgt op 

de werkvloer individuele begeleiding en bijsturing .            

Deze begeleiding wordt aan de hand van een begeleidings-

plan uitgewerkt in samenspraak met stageplaats en school. 

 Door een variërend aanbod van taken op de werkvloer       

vergroot de cursist zijn kennis en mogelijkheden, wat een 

grotere kans op tewerkstelling biedt. 

 De BGV leerkracht komt als begeleider op regelmatige basis  

samen met de mentor om het werk van de cursist te bespre-

ken en te evalueren. 

 Tijdens de hele opleiding wordt een dagelijks aanwezigheids-

register (VDAB Mijn Loopbaan) bijgehouden door de school, 

steeds ondertekend door de mentor. 

 De school is verzekerd bij ongevallen op de werkvloer. 

(contacteer hiervoor steeds de ABO-coördinator!) 

 

Wie kan instappen? 

Wat verwacht men van de cursist? 

 Een gezonde dosis motivatie. 

 ABO = Volwassenheid.  De cursist zal op verschillende 

manieren geconfronteerd worden met zichzelf; durf   

jezelf verbeteren door uit gemaakte fouten te leren. 

 De cursist kan zijn individuele documenten beheren 

zoals tijdsregistratie, agenda, …. 

cursist? 

Bij eventuele problemen steeds ABO-coördinator contacteren! 

Ringoot Geert 

tel school: 02/363 09 88 

GSM :0476/42 84 27 

Premies bij aanwerving? 


