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Leerloopbaanadviseurs
De leerloopbaanadviseurs maken deel uit van Onderwijsnetwerk Antwerpen. In Antwerpen stroomt ruim één op vijf 
jongeren uit zonder diploma secundair onderwijs. 

Ons doel is te voorkomen dat jongeren in een NEET-situatie (Not in Employment, Education or Training) terecht 
komen. Samen met onze partners proberen we nieuwe impulsen te geven aan de leerloopbaantrajecten van jon-
geren die dreigen of zijn uitgevallen.

Wat doen wij?
De leerloopbaanadviseurs geven informatie en/of advies aan professionals, ter ondersteuning van leerloopbaantra-
jecten van individuele jongeren tot en met 25 jaar. 

De focus ligt op jongeren die een verhoogde kans lopen op ongekwalificeerde uitstroom, op jongeren die het se-
cundair onderwijs verlaten hebben zonder kwalificatie en op jongeren die een kwalificatie behaald hebben, maar 
ervaren dat deze onvoldoende mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt of richting hoger onderwijs. 

We brengen in kaart wat nodig is om een leerloopbaantraject voor een jongere mogelijk te maken, zoals kansen 
en hindernissen rond financiën, welzijn, gezinssituatie,... We zetten ons netwerk van partners in en bewaken een 
warme overdracht naar (een voorbereiding op) werk of onderwijs
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Wie zijn onze partners?
We werken samen met een uitgebreid netwerk van partners, dat continu in ontwikkeling is.

Jeugd:
Arbeidscompetentiebegeleiders, Werkinfopunten (WIP’s), Kras, Jes, Formaat, Betonne Jeugd

Welzijn:
OCMW: Kansen voor Kinderen en Jongerenwerking, Atlas, Raidho (Jeugdzorg Emmaus), TOP-coaches, 
Youth at risk, Netwerk Uitvalpreventie

Onderwijs:
Leerling- en studentenbegeleiders, Jongeren voor Jongeren (JOJO’s),
Centra voor leerlingbegeleiding (CLB’s), Centraal Meldpunt, Centra volwassenenonderwijs,
Toekomstonderwijs, Syntra, Examencommissie secundair Onderwijs

Arbeidsmarkt:
VDAB-Werkwinkels, WIJ-trajecten (Werkinleving voor Jongeren), 
Inclusief, Gespecialiseerde trajectbegeleiding (GTB), Talentenhuizen



Met welke vragen kan u bij ons terecht? Enkele voorbeelden:

Welzijnswerker: Ik begeleid een jongere die geïnteresseerd is in een opleiding lassen, maar ik weet niet genoeg over 
de mogelijkheden. Welke opleidingen bestaan er, wat zijn de toelatingsvoorwaarden, wat zijn de kosten, hoe lang duurt de 
opleiding,…?

Leerloopbaanadviseurs kunnen informatie geven over opleidingen en met u mee nadenken over wat de beste optie is voor 
die specifieke jongere.

Jeugdwerker: Een jongen op straat sprak mij gisteren aan. Hij is op school buitengezet en heeft nog geen nieuwe school 
gevonden. Kunnen jullie ons helpen in de zoektocht naar een nieuwe school?

Leerloopbaanadviseurs werken samen met het CLB en het Centraal Meldpunt. Wij kunnen, 
met toestemming van de jongere, het CLB van de vorige school contacteren en in onderling overleg er mee voor zorgen dat 
de jongere snel terug op de schoolbanken zit.

CLB-medewerker: Ik begeleid een 17-jarig meisje dat al een tijdje niet meer naar school komt. Ze dreigt ongekwalificeerd 
uit te stromen. Ze is dit schooljaar nog leerplichtig. Wat kan ik doen?

De leerloopbaanadviseurs kunnen samen met het Centraal Meldpunt1 bekijken wat alternatieve trajecten zijn voor het meisje 
tijdens dit schooljaar. Daarnaast kunnen ze mee nadenken en informatie geven over mogelijkheden na dit schooljaar op 
basis van de interesses/talenten van het meisje. Ze kunnen hun netwerk aanspreken om concrete trajecten voor te stellen.

CLB-medewerker: Een jongere van 18 jaar heeft zich vandaag uitgeschreven. Ik kan hem niet meer opvolgen. Kunnen 
jullie nog iets voor hem betekenen?

De leerloopbaanadviseurs kunnen, met toestemming van de jongere, contact opnemen met de jongere om te bekijken hoe 
hij/zij de toekomst ziet en welke ondersteuning hij/zij daarbij nodig heeft. De leerloopbaanadviseurs kunnen het traject 
opvolgen tot de jongere ergens succesvol gestart is.

1Dit kan anoniem of met identificatie indien er toestemming is van de jongere. De leerloopbaanadviseurs hebben een 
deontologische code volgens de richtlijnen van Stad Antwerpen.



Hoe kan u ons bereiken?
Je kan aanmelden via http://onderwijs.csjdatabank.be

&  03 338 32 66

)  leerloopbaanadviseurs@stad.antwerpen.be

 www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/leerloopbaanadviseurs


