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CENTRUMREGLEMENT 2019-2020 

Werkend Leren Antwerpen Zuid 

 
Beste ouder* 
Beste leerling 
 
Werkend Leren Antwerpen Zuid maakt deel uit van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen en is 
gebonden aan het algemeen schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs. Voor de algemeen 
geldende afspraken verwijzen we je naar:  
https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/bestand/sec_schoolreglement_2019-
2020_def.pdf 
Dit document is een intern centrumreglement en is een aanvulling bovenop het algemeen 
schoolreglement. Het bevat enkel de afspraken en regelingen die specifiek voor ons centrum 
gelden. 
 
Ons centrumreglement vind je op de website www.stedelijkonderwijs.be/werkendlerenantwerpen. 
Bij inschrijving en/of op de eerste schooldag bieden we je eveneens de mogelijkheid om een 
papieren versie van het centrumreglement te ontvangen. 
 
* Met “ouder” bedoelen we:  

 ouder of persoon die gezag heeft over de minderjarige leerling. 

 de meerderjarige leerling (18 jaar of ouder). 
 
meerderjarige leerling: 

 brieven worden rechtstreeks aan jou gericht.  

 attesten en je agenda mag je zelf ondertekenen.  
 

Met ‘centrum’ bedoelen we: 
 alle vestigingen tenzij anders vermeld. 

 
 

We heten je van harte welkom in ons centrum en hopen dat 
je je hier snel thuis zal voelen. 

 

 

https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/bestand/sec_schoolreglement_2019-2020_def.pdf
https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/bestand/sec_schoolreglement_2019-2020_def.pdf
http://www.stedelijkonderwijs.be/werkendlerenantwerpen
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I. ONS CENTRUM 
 
1.1  Visie/missie van het centrum 

 

1.1.1 Missie Werkend Leren Antwerpen Zuid 
 
Werkend Leren Antwerpen Zuid geeft de mogelijkheid aan alle leerlingen om via de combinatie leren 
en werken maximaal te groeien; dit zowel op persoonlijk, professioneel als op maatschappelijk vlak. 
Kwalificering en tewerkstelling zijn twee einddoelen. Ons centrum bereidt leerlingen voor op de reële 
arbeidsmarkt. Met een individueel leertraject coachen wij de leerling in zijn persoonlijk 
ontwikkelingsplan. Door te focussen op talenten, competenties en attitudes, ervaart de leerling 
dagelijks succes. Alle medewerkers hebben eenzelfde voorbeeldfunctie en worden ingezet 
naargelang hun talenten en competenties. We werken aan een consequente leer– en werkomgeving 
waarin iedereen gemaakte afspraken nakomt. We zijn een organisatie waarin loyaliteit, flexibiliteit en 
authenticiteit vaste waarden zijn voor iedereen. We creëren maximale ontplooiingskansen door 
gemeenschappelijke doelen.  
 
 
1.1.2 Visie Werkend Leren Antwerpen  
 
Werkend Leren Antwerpen Zuid is een centrum waar leerlingen werken en leren combineren met 
tewerkstelling en kwalificatie als doel.  
 
In het centrum staat jouw bereidheid tot leren centraal. Samen met de leerkrachten ben je 
enthousiast en wil je groeien, leren en jezelf vervolmaken. Hierdoor groeit je vakbekwaamheid. 
Groeien doe je door het behalen van successen. Dit leer je wanneer je initiatief neemt, 
verantwoordelijkheid opneemt en verantwoording aflegt; wanneer je op een opbouwende manier 
weet om te gaan met feedback. Zo bouw je zelf met de hulp van leerkrachten, werkgevers, 
begeleiders, … je eigen succesverhaal. De nodige zelfreflectie en wederzijdse feedback zal de weg 
naar je doelen succesvol maken. Dit zorgt voor wederzijdse waardering en meer eigenwaarde. 
Het eigenbelang is ondergeschikt aan het algemeen belang: kennis wordt spontaan gedeeld en 
samenwerking is de norm.  
 
Door open en oplossingsgericht te communiceren groei je ook als burger. Je komt professioneel 
voor de dag, ongeacht wie er voor je staat, ongeacht je persoonlijke overtuiging(en) en voorkeur(en). 
Je bent loyaal tegenover anderen en beschouwt iedereen als een volwaardig en waardevol lid van 
het centrum. Je durft, kan en wil discussies aangaan vanuit een oplossingsgericht en constructief 
oogpunt. Je komt gemaakte afspraken en beloften na.  
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1.2  Contact met het centrum  

 
1.2.1  Centrumgegevens  
 
Op schooldagen zijn we bereikbaar van 7.45 tot 16.00 u.  
(op woensdag van 8.00 tot 15.15 u.) 
 
 Telefoon: 03/334 34 00 
 
 Vestigingsplaatsen: 
 
 Directeur: Andy Dorriné 
 
Hoofdvestiging Campus Berchem 
Grotesteenweg 226 
2600 Berchem 
03/334 34 00 
 
Vestiging D’Herbouvillekaai 
D’Herbouvillekaai  94 
2020 Antwerpen 2 
 
Vestiging Campus Middelheim/Campus Groenenborger 
Groenenborgerlaan 171, gebouw V124 
2020 Antwerpen 2 
 
Vestiging Stedelijk Lyceum Meir 
Eikenstraat 8 
2000 Antwerpen 1 
 
 

1.2.2  Contactmomenten  
 
 
 Per schooljaar organiseert het centrum minstens drie contactavonden. Jij en je ouders* kunnen de 

resultaten bespreken met de leerkrachten, de leerlingbegeleiding en/of de trajectbegeleiders. 
 
 Verder kunnen jij en je ouders* steeds, telefonisch, een afspraak maken met de 

leerlingbegeleiding, de trajectbegeleiders, een leerkracht, de directeur of zijn afgevaardigde.  
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II. LEEFREGELS  
 

2.1  Algemene regels  
 
 Ons centrum is een multiculturele samenleving. Daarom stelt iedereen zich sociaal en respectvol 

op tegenover iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond.  
 Je hebt respect voor medeleerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden.  
 Je hebt respect voor het schoolgebouw en al het schoolmateriaal.  
 Je laat dure spullen beter thuis. Het centrum is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of 

beschadigingen.  
 Je bent op tijd en respecteert de aanvangsuren. 
 Je brengt steeds alle materiaal mee dat je in de lessen nodig hebt.  
 Uit beleefdheid doe je je jas uit, zet je je hoofddeksel af, zet je je hoofdtelefoon af en doe je je 

“oortjes” uit, als je een lokaal binnengaat.  
 Alle lessen volgen is belangrijk. Afwezig zijn kan enkel bij ziekte of een andere belangrijke reden. 

Je meldt je afwezigheid telefonisch op de dag zelf.  
 Bij afwezigheid van een leerkracht volg je de instructies van het secretariaat.  
 
 
2.2  Bijzondere gedragsregels 
 
2.2.1  Kledij  
 
In een schoolse context past schoolse kledij. Daarom verwachten we dat je netjes en verzorgd naar 
ons centrum komt. Het centrum waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag 
geenszins de bedoeling zijn te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te 
belemmeren.  
Het schoolteam kan op elk moment beslissen of een nieuwe modetrend al dan niet past in ons 
centrum. 
Tijdens de praktijkgebonden opdrachten is het dragen van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
(PBM) verplicht (o.a. veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, helm, handschoenen, werkbroek en vest of 
werkpak). 
Zie ook 8.1  Persoonlijke beschermingsmiddelen  
Tijdens de lessen (in het centrum en op verplaatsing) en het werkplekleren kunnen omwille van 
veiligheidsredenen speciale beperkingen over kledij, haardracht, ringen, piercings en hoofddeksels 
opgelegd worden. 
 

2.2.2  GSM en Smartphone  
 
Deze apparaten kunnen enkel in de recreatieruimte gebruikt worden. Het gebruik binnen in de les- en 
praktijklokalen is verboden. Alle toestellen worden bij het begin van de lessen uitgeschakeld.  
In functie van de lessen kan een individuele leerkracht het functioneel gebruik van GSM, smartphone 
en “oortjes” toestaan. 
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2.2.3  Beeld- of geluidsopnames 
 

Filmen, geluidsopnames of foto’s maken, kan aanleiding geven tot klachten i.v.m. schending van de 
wet op de privacy. We willen niet alleen de privacy van de leerlingen beschermen, maar ook die van 
de leerkrachten en medewerkers van ons centrum. Het maken van opnames en beeldopnames door 
leerlingen is niet toegelaten tenzij door de betrokkenen toestemming werd gegeven. 
 
2.2.4 Lokalen  
 
Je mag niet zonder toestemming van een leerkracht in de lokalen en gangen blijven.  
De lokalen worden bij het verlaten steeds ordelijk achtergelaten. Het is prettiger werken in een proper 
en opgeruimd klaslokaal. Zorg daarom dat ook jij je stoel en bank netjes achterlaat.  
 
2.2.5 Eten en drinken  
 
Eten kan alleen tijdens de voor- en namiddagpauze en/of tijdens de middagpauze, dus niet tijdens de 
lesuren.  
Water drinken kan indien dit niet in strijd is met de veiligheidsvoorschriften. 
 

2.2.6 Roken  
 
Er geldt een algemeen rookverbod in het centrum. Let op, ook de shisha-pen en de elektronische 
sigaret vallen onder dit rookverbod.  
Roken kan enkel tijdens de pauzes buiten de schoolpoort, op de door de school aangeduide plaats. 
Let op de verbodstekens. 
 
Voor de afspraken over wapens en drugs in het centrum verwijzen we je naar:  
https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/bestand/sec_schoolreglement_2019-2020_def.pdf 
 
 
2.2.7 Tijdens de pauze 
 
 Bij het begin van de pauze ga je onder begeleiding naar de afgesproken recreatieruimtes. 
 Je hangt niet onnodig rond in gangen of trapzalen.  
 Ruwe spelletjes of vechtpartijen zijn niet toegelaten.  
 Hou de recreatieruimte proper. Werp alle afval in de juiste vuilnisbakken.  
 Zit niet op de grond of met je voeten op de bank.  
 Toiletten zijn geen vergaderplaatsen. Blijf hier niet nodeloos rondhangen.  
 Hou de toiletten proper.  
 Elke klas heeft een afspraakpunt na elke pauze. Op het einde van de pauze ga je naar het 

afspraakpunt.  
 Je wacht rustig tot de leerkracht je komt ophalen om samen naar de klas te gaan.  
 

2.2.8 Kastjes  
 
Je hebt je sleutel altijd bij en je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw kastje.  
De school heeft altijd het recht de inhoud van deze kastjes te controleren.  
Bij verlies van de sleutel, wordt er door de school 10 euro aangerekend. 
 
 
 

https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/bestand/sec_schoolreglement_2019-2020_def.pdf
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2.2.9 Wat als je de regels overtreedt? 
(Zie algemeen schoolreglement Stedelijk Onderwijs) 
 
In het centrum, tijdens lessen op verplaatsing, tijdens het werkplekleren en tijdens uitstappen word je 
nauwgezet opgevolgd. Niet alleen je leerprestaties en leerproces, maar ook je leerhouding en gedrag 
worden in kaart gebracht. We gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem in Smartschool. 
 
Wanneer je de regels overtreedt, kan het centrum (eender welk personeelslid van het centrum) 
maatregelen treffen. Het doel van deze maatregelen is steeds om je terug op het juiste spoor te 
krijgen. We houden daarbij rekening met je individuele kenmerken en zoeken zo naar een maatregel 
die het best zal leiden tot het gewenste gedrag. We vinden het belangrijk om je ouders hierbij steeds 
te betrekken. Alle betrokkenen dragen immers een gedeelde verantwoordelijkheid in het 
onderwijsproces. 
 
Wanneer je de regels blijft overtreden, wanneer je de veiligheid of leerkansen van anderen in het 
gedrang brengt of wanneer jij en/of je ouders weigeren in te gaan op de begeleidingsvoorstellen, kan 
het centrum genoodzaakt zijn om een tuchtprocedure op te starten met een eventuele verwijdering uit 
het centrum tot gevolg. 
 
Mogelijke maatregelen:  
 
 nota in agenda (te tekenen door de ouders*)  
 waarschuwing door de directie of zijn afgevaardigde  
 uitvoeren van een alternatieve of een bijzondere taak  
 het niet mogen bijwonen van de lessen 
 orde- en tuchtmaatregelen zoals vermeld in het schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs  
 … 
 
Deze volgorde is niet bindend: bij een zware overtreding van de regels kan onmiddellijk een zware 
sanctie genomen worden.  
Indien je afwezig bent tijdens een ordemaatregel, gewettigd of niet, dan wordt je ordemaatregel 
uitgesteld naar je eerstvolgende aanwezigheid.  
 
2.2.10 Geweld of fysieke agressie  
 
Elke vorm van geweld of agressie veroordelen we streng.  
Omdat we in het centrum een aangename sfeer willen, hanteren we strikte regels.  
De tuchtprocedure, die kan leiden tot verwijdering uit de school, zal ingezet worden als:  
 je rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bent bij het opzettelijk plegen van fysiek of verbaal 

geweld  
 je agressieve daden stelt tegenover medeleerlingen of personeelsleden, binnen of buiten het 

centrum.  
 je pestgedrag vertoont.  
 
2.2.11 Racisme  
 
Elke vorm van racistisch gedrag is voor ons totaal onaanvaardbaar. Aangetoond racistisch gedrag, in 
welke vorm ook, zal een zware sanctionering tot gevolg hebben.  
 
 



 

10 
 

2.2.12 Agenda  
 
De agenda doet dienst als informatiedocument tussen het centrum en je ouders* en wordt wekelijks 
door hen getekend. 
Alle bijkomende meldingen in je agenda dienen eveneens door je ouders* ondertekend te worden. 
(De klastitularis controleert je agenda maandelijks.) 
De agenda is een officieel document, je brengt hem elke lesdag mee naar het centrum.                      
Hou hem netjes. Versier hem niet met slogans en tekeningen.  
Als je hem verliest of beschadigt, koop je op het secretariaat een nieuwe en schrijf je deze 
onmiddellijk bij.  
 

2.3  Dagindeling  
 
2.3.1 Vervoer naar het centrum 
 
Het terrein van het centrum beschikt over een fietsen- en bromfietsenstalling.  
DOE STEEDS JE FIETS OF BROMFIETS OP SLOT!  
Het centrum is niet verantwoordelijk voor mogelijke beschadigingen aan, of diefstal van (brom)fietsen.  
Het spreekt voor zich dat je fiets of brommer wettelijk in orde moet zijn. Denk aan je veiligheid en aan 
die van anderen.  
Als je met de auto naar het centrum komt , parkeer je je auto reglementair en veroorzaak je geen 
lawaaihinder voor de buurtbewoners (draaiende motor, radio, ...).  De parking op het terrein van het 
centrum is niet toegankelijk voor leerlingen. 
 

2.3.2 Lesuren  
 

Lesuren:  08.05 – 09.45 u. 
Pauze:   09.45 – 10.00 u. 
Lesuren:  10.00 – 11.40 u. 
Pauze:   11.40 – 12.30 u. 
Lesuren:   12.30 – 14.10 u. 
Pauze:   14.10 – 14.25 u.  
Lesuren:   14.25 – 15.15 u./16.05u. 
 
Voor de opleiding Horeca kunnen de uren van de pauzes afwijken.  
 
2.3.3 Middagpauze  
 
Het centrum heeft per vestiging (uitgezonderd Stedelijk Lyceum Meir) een ruimte waar je je 
meegebrachte lunchpakket kan eten. Je mag het centrum verlaten tijdens de middagpauze.  
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III  DBSO 
 
3.1 INTAKE EN SCREENING 
 
3.1.1 Intake en screening  

 
Nadat je bent ingeschreven, start je intake en screeningsperiode. Je krijgt meteen een traject 
toegewezen. Dit traject bestaat uit een individueel opleidingstraject in combinatie met een voltijds 
engagement. De resultaten en observaties hiervan worden besproken op de klassenraad na de intake 
en screeningsperiode, hier wordt beslist of je traject behouden blijft of wijzigt. 
 
Het is mogelijk dat je opleiding op basis van elders verworven competenties sneller vooruitgaat. 
Neem hiervoor contact op met je leerkracht. 
 
Intake en screeningsklassenraden: 
 
Woensdag 25/09/2019 voor leerlingen ingeschreven tot en met 06/09/2019 
Dinsdag 15/10/2019 voor leerlingen ingeschreven tot en met 1/10/2019 
Donderdag 12/12/2019 en vrijdag 13/12/2019 voor leerlingen ingeschreven tot en met 28/11/2019 
Maandag 20/01/2020 voor leerlingen ingeschreven tot en met 20/12/2020 
Dinsdag 18/02/2020 voor leerlingen ingeschreven tot en met 03/02/2020 
Maandag 23/03/2020 en dinsdag 24/03/2020 voor leerlingen ingeschreven tot 6/03/2020 
Donderdag 14/05/2020 voor leerlingen ingeschreven tot 29/04/2020 
 
3.1.2  Voltijds engagement 
 
In het kader van het voltijds engagement, aanvaard je onvoorwaardelijk alle mogelijke trajecten die 
door het centrum worden aangeboden om de restweek een zinvolle invulling te geven. 
Dit kan zijn: een deeltijdse arbeidsovereenkomst, een NAFT trajecti, een persoonlijk 
ontwikkelingstraject … Wijzigingen in je traject kunnen gedurende het hele schooljaar besproken 
worden tijdens de klassenraad.  
 
Het schoolteam bewaakt de vorderingen van je traject. 
 
Je ondertekent bij inschrijving de engagementsverklaring (voorbeeld zie bijlage).  
Het niet nakomen van de afspraken zal voor meerderjarige leerlingen leiden tot uitschrijving uit het 
centrum wegens “niet inschaalbaarheid voor arbeid” en kan voor minderjarige leerlingen leiden tot het 
niet behalen van het certificaat. 

3.2 EVALUATIE  
 
3.2.1 Evaluatieperiodes 
 
Drie keer per jaar krijg je tijdens het oudercontact een rapport met een bondig verslag over je 
evolutie, je leerprestaties en attitudes: 
 
 Donderdag 19 december 2019 
 Dinsdag 31 maart 2020 
 Maandag 29 juni 2020 
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3.2.2 Beslissingen en rapporten 
 
In alle lessen wordt er permanent geëvalueerd. De leerkrachten zullen op regelmatige tijdstippen je 
vorderingen bespreken. 
 
De delibererende klassenraad neemt volgende punten mee ter evaluatie: 
 
 beoordeling attitudes: bij de beoordeling wordt niet alleen op kennis en vaardigheden gelet. 

Attitudes (houdingen) zijn even belangrijk. Bepaalde attitudes – eigen aan het studieprofiel – 
kunnen zelfs aangeven dat je niet over de gepaste persoonlijkheidskenmerken beschikt voor een 
bepaalde opleiding. Daarmee kan rekening gehouden worden bij de eindbeslissing over het 
studieresultaat (in tegenstelling tot tuchtproblemen die geen deel uitmaken van het 
evaluatiedossier). De rapportering over de beoordeling van de attitudes hoort bij het rapport. 

 
 permanente evaluatie: gedurende het schooljaar word je voortdurend geëvalueerd. Dit betekent 

dat je zowel op dagelijkse inzet als op tussentijdse proeven wordt beoordeeld.  
 

 de werkervaring is een verplicht onderdeel van de opleiding. Deze wordt dus ook permanent 
geëvalueerd en is een belangrijk onderdeel van de einddeliberatie. Dit gebeurt door de 
leerkrachten die de werkervaring begeleiden, in nauwe samenspraak met de trajectbegeleider en 
de begeleider op de werkvloer. Een evaluatie ‘onvoldoende’ op de werkervaring kan betekenen dat 
je niet geslaagd bent. 

 
 De voorwaarden om een certificaat te behalen zijn niet voor alle opleidingen identiek. In de 

opleidingen logistiek helper in de zorginstellingen, verzorgende, verzorgende/zorgkundige, is een 
minimum aantal uren werkervaring uitdrukkelijk verplicht. Informeer je hierover tijdig bij je 
leerkracht.  

 
De delibererende klassenraad oordeelt of een leerling toegelaten wordt tot een volgende module of 
aansluitende beroepsopleiding. Deze beslissing wordt geformuleerd in de vorm van certificaten of 
deelcertificaten. Deze beslissing kan worden aangevuld met een schriftelijk advies. De eindbeslissing 
is bindend. Jij of de ouder* kan tegen deze beslissing beroep aantekenen. Zie bijlage 2 
 
Er zijn modulaire en lineaire opleidingen. Hierna volgt een opsomming van de mogelijke 
studiebewijzen die door de delibererende klassenraad kunnen worden afgeleverd. 
 
3.2.3 Studiebewijzen 
 
3.2.3.1 Modulaire opleidingen 
 
 Certificaat: als de leerling de opleiding met vrucht gevolgd heeft. 

 Deelcertificaat: als de leerling een module van de opleiding met vrucht gevolgd heeft. 

 Attest van verworven competenties: als de leerling een module van een modulaire opleiding niet 

met vrucht heeft gevolgd. Het attest vermeldt de competenties die de leerling in de desbetreffende 

module wel verworven heeft. 

 In de modulaire opleidingen kunnen deze studiebewijzen ook tijdens het schooljaar worden 
uitgereikt. Een module die op het einde van het schooljaar nog niet behaald is, kan het volgende 
schooljaar verdergezet worden. 
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3.2.3.2 Lineaire opleidingen 
 
 Certificaat: als de leerling de opleiding met vrucht gevolgd heeft. 

 Attest van verworven competenties: als de leerling de opleiding niet met vrucht heeft gevolgd. 

Het attest vermeldt de competenties die de leerling in de desbetreffende opleiding wel verworven 

heeft. 

 In de lineaire opleidingen kunnen deze studiebewijzen enkel aan het einde van het schooljaar 
worden uitgereikt. 

 
3.2.3.3 Getuigschriften/diploma 
 
 Getuigschrift van het tweede jaar van de tweede graad van het secundair onderwijs:  

wordt behaald indien de leerling in voldoende mate de doelstellingen die in de leerplannen PAV en 

Engels zijn opgenomen, heeft behaald, ten minste één certificaat DBSO heeft behaald en 

minstens twee volledige schooljaren heeft gevolgd, buiten de eerste graad, op het einde van het 

huidige schooljaar.  

 Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs: 

wordt behaald indien de leerling in voldoende mate de doelstellingen die in de leerplannen PAV en 

Engels zijn opgenomen, heeft behaald, ten minste één certificaat DBSO heeft behaald en minstens 

vier volledige schooljaren heeft gevolgd, buiten de eerste graad, op het einde van het huidige 

schooljaar.  

 

 Diploma secundair onderwijs:  

wordt behaald indien de leerling in voldoende mate de doelstellingen die in de leerplannen PAV en 

Engels zijn opgenomen, heeft behaald, ten minste één certificaat DBSO heeft behaald, minstens vijf 

volledige schooljaren heeft gevolgd, buiten de eerste graad, op het einde van het huidige schooljaar 

en in het bezit is van een studiegetuigschrift van de tweede graad. 

3.2.4 Delibererende klassenraad  

 

3.2.4.1 Samenstelling  

De delibererende klassenraad bestaat uit de directeur of zijn afgevaardigde, die het voorzitterschap 
waarneemt en alle leerkrachten die aan de betrokken leerling les geven. 
De voorzitter kan raadgevende leden aan de delibererende klassenraad toevoegen. CLB, 
leerlingbegeleider en trajectbegeleider.  
De delibererende klassenraad wordt administratief ondersteund door een secretariaatsmedewerker. 
 
3.2.4.2 Bevoegdheden 

De delibererende klassenraad heeft de autonome bevoegdheid om te beslissen of een leerling voor 
een opleiding of een module geslaagd is. De delibererende klassenraad gaat na of de leerling in 
voldoende mate de opleidingsdoelstellingen heeft bereikt om een studiebewijs te behalen. 
 
3.2.4.3 Werking 

Bij de beslissing of een leerling geslaagd is, laat de delibererende klassenraad zich leiden door de 
volgende vraag: ‘ beschikt de leerling over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes om met 
succes een volgende module of opleiding aan te kunnen of in het beroepsleven te stappen?’ 
Dit wil zeggen dat de delibererende klassenraad prospectief delibereert met het oog op de toekomst. 
De delibererende klassenraad steunt op een ruime en brede verzameling van gegevens met 
betrekking tot de leerling. Daarbij horen minstens: 
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 de resultaten van proeven, opdrachten die in de loop van het traject door de leerkrachten van de 

leerling werden afgenomen 

 de opleidingsgerelateerde attitude van de leerling 

 de resultaten van het voltijds engagement en de te presteren uren werkervaring 

 de voorgaande beslissingen, vaststellingen en adviezen 

 de regelmatige aanwezigheid 

 

3.2.4.4 Betwisting van de attestering  
 
(zie algemeen schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs) 

 

IV. DUAAL LEREN 
 
4.1 Screening, intakegesprek en trajectbegeleiding 

 
De leerling moet zich onderwerpen aan de screening, het intakegesprek en de trajectbegeleiding. 
 
4.2 Aanloopfase  

 
 Wat: duaal leren mikt op leerlingen die klaar zijn om te leren en te participeren op een 

werkplek. Voor leerlingen die wel de motivatie hebben om te leren op een werkplek, maar hier 
nog niet helemaal klaar voor zijn, wordt de aanloopfase uitgewerkt. De aanloopfase is niet 
bedoeld voor leerlingen die ertoe aangetrokken worden louter omdat dit geen standaard 
voltijds onderwijs is zonder enige intentie om aan duaal leren te doen. 

 
 Doel: het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op 

een instap in duaal leren. 
 

 Screening: elke leerling die naar de aanloopfase wil gaan, moet bij aanvang gescreend 
worden door de aanbieder van de aanloopfase. Tijdens deze screening wordt nagegaan in 
welke mate de leerling arbeidsrijp en arbeidsbereid is. Hieruit moet minimaal blijken dat de 
leerling de intentie heeft om een duale opleiding te volgen waarin hij aan werkplekleren zal 
doen. 
In dit centrum screenen we aan de hand van de volgende tool: “klaar voor duaal”. 

 
 Duur: De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. 

 
   
4.3 Niet-bindend advies 

 
Elke leerling in een studierichting die in de toekomst gecategoriseerd wordt met de finaliteiten 
arbeidsmarktgericht of dubbel krijgt een niet-bindend advies over zijn arbeidsrijpheid en bereidheid in 
het schooljaar voorafgaand aan een mogelijke instap in duaal leren.  

Dit advies is niet-bindend en kan dus niet gebruikt worden om leerlingen de toegang tot een duale 
opleiding te ontzeggen. Het kan best beschouwd worden als een element dat leerlingen kunnen 
meenemen in hun studiekeuze; daarom wordt het advies best tijdig aan de leerling bezorgd. Alleszins 
wordt het advies geformaliseerd via het oriënteringsattest A of B dat aan de leerling bij het einde van 
het schooljaar wordt toegekend. 
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Het is mogelijk dat een leerling uit een doorstroomgerichte studierichting beslist om over te stappen 
naar duaal leren. Deze leerling ontvangt dan op zijn vraag een advies van de klassenraad van de 
voorafgaande opleiding of de trajectbegeleider van de duale opleiding. 

Ook personen die het onderwijs al even verlaten hebben (de zogenaamde zij-instromers) kunnen 
beslissen om in te stappen in duaal leren. Een advies wordt dan verstrekt door het OCMW voor 
leefloongerechtigden en door VDAB bij andere zij-instromers. Respectievelijk OCMW of VDAB gaan 
na wat de meest passende opleiding naar werk is voor de zij-instromer. Hierbij kan een positief of een 
negatief advies gegeven worden over een instap in duaal leren. Bij een negatief advies, wordt een 
meer gepast traject voorgesteld aan de zij-instromer. 

 

4.4 Wettelijke vroegtijdige beëindiging van de opleiding 

Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet te lang zonder werkplek in duaal leren ingeschreven zijn, heeft 
een leerling per schooljaar een periode van 20 opleidingsdagen om een overeenkomst met een 
werkplek af te sluiten. Deze termijn begint tellen vanaf de eerste lesbijwoning van de leerling in de duale 
opleiding. De periode waarin de leerling nog geen werkplek heeft gevonden, wordt deze geacht een 
voltijdse invulling  van  minstens 28 uren per week te krijgen van de aanbieder duaal leren. Het is daarbij 
wel toegestaan om afwezig te zijn om contacten met ondernemingen te leggen of om een intakegesprek 
te gaan doen. 
 
Er zijn 3 situaties waarin de periode van 20 opleidingsdagen per schooljaar verlengd kan worden: 
 

 Bij gewettigde afwezigheden wordt de periode verlengd met de duur van de  gewettigde 
afwezigheid; 

 Als de onderneming nog een erkenning moet aanvragen, wordt de periode verlengd met het 
aantal opleidingsdagen dat in beslag wordt genomen door de erkenning; 

 De trajectbegeleider kan eenmalig een nieuwe periode van 20 opleidingsdagen voor het 
secundair toekennen op basis van de inspanningen die de leerling al geleverd heeft en de 
specifieke context. 
 

Indien de leerling na 20 opleidingsdagen (aangevuld met bovenstaande drie uitzonderingen) geen 
werkplek gevonden heeft, moet hij uit de duale opleiding uitgeschreven worden en in een andere 
opleiding (in dezelfde of een andere school) inschrijven.  
Als een leerling tijdens het schooljaar zijn werkplek verliest, moet nagegaan worden hoeveel dagen er 
nog resteren van de 20 opleidingsdagen (aangevuld met bovenstaande drie uitzonderingen). Dit 
resterend aantal kan hij dan gebruiken om een nieuwe werkplek te zoeken. Het aantal dagen zonder 
werkplek wordt niet beïnvloed door een wijziging van onderneming en/of opleiding gedurende het 
lopende schooljaar. Bij de start van een nieuw schooljaar wordt opnieuw een nieuwe periode van 20 
opleidingsdagen toegekend. 
 
4.5 Organisatie en vakantieregeling 
 
Binnen duaal leren wordt er steeds gesproken over opleidingsdagen. Een opleidingsdag is elke 
kalenderdag waarop opleiding onder de vorm van lessen of ermee gelijkgestelde activiteiten 
(extramuros activiteiten, evaluatie …) of opleiding op de werkplek wordt georganiseerd. De duur van 
een opleidingsuur varieert, nl. 50 minuten voor een les of ermee gelijkgestelde activiteit 
(schoolcomponent) en 60 minuten bij opleiding op de werkplek (werkplekcomponent). Om het totaal 
aantal uren vast te stellen wordt geen omrekening naar minuten gemaakt, waardoor een uur van 50 
minuten en een uur van 60 minuten fictief aan elkaar gelijkgesteld worden. 
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De schoolcomponent in duaal leren omvat zowel algemene vorming als praktijkgerichte vorming. In 
duaal leren gebeurt een belangrijk deel van de praktische opleiding op de werkplek. Echter, ook bij de 
aanbieder duaal leren zal er nog praktijkgerichte vorming gegeven worden. 

Er kan afgeweken worden van de gebruikelijke regeling dat de schoolweek wordt ingevuld gedurende 
9 halve dagen lopende van maandag tot en met vrijdag. Hierbij moet er rekening gehouden worden 
met de arbeidswetgeving en de sectorale afspraken. Daarnaast zijn ook alle wettelijke, 
arbeidsrechtelijke en reglementaire bepalingen inzake arbeidstijdregeling van toepassing op duaal 
leren. Het gaat hierbij o.m. over het principieel verbod op arbeid op zon- en feestdagen en op 
nachtarbeid behoudens afwijkingen en de verplichte rusttijden.  

In duaal leren wordt de schoolvakantieregeling gevolgd.  

Op dit principe zijn een aantal afwijkingen mogelijk: 

1. In samenspraak tussen leerling, onderneming en school kan men afspreken dat de leerling tijdens 
een schoolvakantie naar de werkplek gaat. Deze afwijking is enkel mogelijk wanneer er zich 
daadwerkelijk leeropportuniteiten voordoen. Het opvangen van een afwezige collega in een 
vakantieperiode, het bijspringen in een drukke periode, etc. waarbij er geen aanwijsbare 
leeropportuniteit is, kan niet. Als er een leeropportuniteit is en de leerling gaat in de schoolvakantie 
naar de werkplek, wordt dit opgenomen in de overeenkomst en het schoolreglement. De leerling mag 
het aantal dagen dat er gewerkt wordt in een schoolvakantie compenseren binnen hetzelfde 
schooljaar op dagen waarop hij normaal gezien naar de werkplek zou gaan; 

2. Waar de eerste afwijking betrekking heeft op een individuele afspraak tussen leerling, onderneming 
en aanbieder, kan ook op het niveau van een opleiding worden afgesproken dat de leerling een 
aantal dagen in een schoolvakantie naar de werkplek gaat ten gevolge van een leeropportuniteit; in 
deze situatie geldt de afwijking voor alle leerlingen die de opleiding volgen. Men kan hierbij denken 
aan een seizoensgebonden leeropportuniteit, zoals een specifieke oogst in de zomer in de 
tuinbouwsector. Ook in deze situatie heeft de leerling recht op compensatie van deze dagen binnen 
hetzelfde schooljaar op dagen waarop hij normaal gezien naar de werkplek zou gaan. Deze afwijking 
wordt op het niveau van het sectoraal partnerschap vastgelegd per studierichting, waarna de 
Vlaamse Regering deze bekrachtigt; 

3. Op niveau van de opleiding kunnen onderwijsverstrekkers (koepels en netten) in consensus met 
sectorale partners (en na validering door het Vlaams Partnerschap en de Vlaamse Regering) ervoor 
kiezen om voor derdegraads opleidingen het aantal weken vakantie op jaarbasis terug te brengen van 
15 naar 12 weken. Dit is evenwel enkel mogelijk bij een overeenkomst alternerende opleiding, niet bij 
een stageovereenkomst alternerende opleiding.  

Er dienen echter twee bemerkingen te worden geplaatst bij bovenstaande regeling, gekoppeld aan de 
verschillende mogelijke overeenkomsten. Ten eerste is bovenstaande regeling niet noodzakelijk van 
toepassing op deeltijdse arbeidsovereenkomsten die worden afgesloten in het kader van duaal leren. 
Vakantieregelingen dienen daar te worden afgesproken tussen de verschillende betrokken partijen. 
Ten tweede is het bij de overeenkomst alternerende opleiding zo dat de leerling betaalde vakantie 
opbouwt. Als een leerling zo betaalde vakantie opbouwt, kan hij deze niet additioneel aan de 
schoolvakantieweken opnemen, maar moeten deze binnen die schoolvakanties opgenomen worden. 
Zo heeft hij dan een aantal betaalde vakantiedagen tijdens de schoolvakantieweken. 

 
4.6 Klassenraad  

Net zoals in niet-duale studierichtingen, beslist de klassenraad over de studiebekrachtiging van de 
leerlingen. Belangrijk hierbij is dat dit zowel gedurende het schooljaar als op het einde ervan kan. Dit 
impliceert dat in duaal leren, leerlingen ook voor de datum van 30 juni al een studiebekrachtiging 
kunnen krijgen, en dit ongeacht of de aanbieder voor een lineaire of modulaire organisatiewijze kiest. 
Evengoed kan een leerling die op 30 juni nog niet alle competenties verwierf, in het daaropvolgende 
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schooljaar de opleiding verder zetten om dan de studiebekrachtiging te krijgen op het moment dat de 
resterende competenties zijn verworven.  

Aangezien de leerling een substantieel deel van zijn tijd op een werkplek leert, is het van belang om 
ook de evaluatie van de mentor over het deel op de werkplek mee te nemen. Om dit te waarborgen, 
is de mentor een stemgerechtigd lid van elke klassenraad, met uitzondering van de 
toelatingsklassenraad. Wanneer de mentor een bloed- of aanverwant is van de leerling in kwestie, tot 
en met de vierde graad, kan deze mentor niet deelnemen aan de klassenraad. Het kan zijn dat een 
leerling naar meerdere ondernemingen gaat voor zijn duale opleiding. In dit geval kunnen de 
verschillende mentoren gezamenlijk slechts één stem uitbrengen. Wanneer er meerdere mentoren 
zijn en men tot een ex aequo in de stemming komt voor de bepaling van hun gezamenlijke stem, kan 
de trajectbegeleider in de plaats van de mentoren stemmen, bovenop de eigen stem van de 
trajectbegeleider. Er worden praktische afspraken gemaakt tussen de onderneming en de aanbieder 
over het functioneren van de mentor in de klassenraad, ook wat zijn aanwezigheid betreft. Hoe dan 
ook moet de mentor zich houden aan het ambtsgeheim dat van toepassing is op elk lid van de 
klassenraad. 

 

4.7 Evaluatieperiodes 
 
Drie keer per jaar krijg je tijdens het oudercontact een rapport met een bondig verslag over je 
evolutie, je leerprestaties en attitudes: 
 
 Donderdag 19 december 2019 
 Dinsdag 31 maart 2020 
 Maandag 29 juni 2020 
 

4.8 Studiebewijzen duale opleidingen. 

 
4.8.1 Onderwijskwalificaties 

Afhankelijk van het niveau en de onderwijsvorm van de opleiding kan dit een getuigschrift van de 
tweede graad secundair onderwijs van het BSO, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van 
de 3e graad van het BSO, een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het 3e jaar 
van de derde graad van het BSO zijn. De onderwijskwalificatie van een opleiding wordt toegekend 
aan leerlingen die geslaagd zijn voor alle onderwijsdoelen van de opleiding (beroepsgerichte vorming 
en algemene – en sociale - vorming) zoals vermeld in het standaardtraject van de opleiding; 

 4.8.2 Bewijs van beroepskwalificatie 

Dit wordt uitgereikt aan leerlingen die niet slagen voor alle onderwijsdoelen van het standaardtraject, 
maar wel voor alle competenties die deel uitmaken van een beroepskwalificatie. Sommige 
opleidingen zijn gebaseerd op meerdere beroepskwalificaties, waardoor de leerling ook meerdere 
bewijzen van beroepskwalificatie kan behalen met één opleiding; 

4.8.3 Bewijs van deelkwalificatie  

Een deelkwalificatie is een afgerond geheel van competenties uit een beroepskwalificatie dat relevant 
is voor de arbeidsmarkt. Niet voor elke opleiding zullen er deelkwalificaties afgebakend kunnen 
worden aangezien niet elke beroepskwalificatie toelaat om nog kleinere gehelen af te bakenen met 
afzonderlijke relevantie op de arbeidsmarkt; 
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4.8.4 Bewijs van competenties  

Aan leerlingen die geen afgerond geheel van competenties bereikten, kan een bewijs van 
competenties uitgereikt worden waarop de afzonderlijke competenties staan die de leerling behaalde. 
Daarnaast kan dit ook toegekend worden aan een leerling die bovenop een beroepskwalificatie of 
deelkwalificatie, nog verschillende andere competenties behaalde zonder dat dit echter een afgerond 
geheel van competenties vormt. 

Met duaal leren stappen we af van de systematiek van oriënteringsattesten A, B en C (bij wijze van 
uitzondering wordt enkel aan leerlingen die op het einde van het eerste of tweede leerjaar van de 
tweede graad, of het eerste leerjaar van de derde graad beslissen om over te stappen van duaal naar 
niet-duaal leren, een oriënteringsattest toegekend door de klassenraad). Leerlingen krijgen op het 
einde van hun traject één van de bovenstaande studiebewijzen uitgereikt die dan een indicatie geven 
van de competenties die reeds bereikt zijn. Leerlingen die geen onderwijskwalificatie behaalden, 
maar dit wel willen doen, kunnen zich dan opnieuw inschrijven in de duale opleiding; er kan dan 
tijdens het verdere traject ingezet worden op de ontbrekende competenties. Ook in de aanloopfase 
kunnen er studiebewijzen worden toegekend. Wel is dit beperkt tot getuigschrift van de tweede graad 
secundair onderwijs van het BSO, een bewijs van beroepskwalificatie, een bewijs van deelkwalificatie 
en een bewijs van competenties. 

Leerlingen ontvangen bovenstaande studiebewijzen niet cumulatief. Wanneer een leerling de 
onderwijskwalificatie behaalt, omvat deze reeds de beroepskwalificatie(s) en/of deelkwalificatie(s). De 
leerling krijgt in dat geval dan ook enkel de onderwijskwalificatie en niet de onderliggende bewijzen 
uitgereikt. Hetzelfde geldt voor de beroepskwalificatie met onderliggende deelkwalificaties. Als een 
leerling bovenop een bewijs van beroepskwalificatie of een bewijs van deelkwalificatie bijkomende 
competenties verwierf, kan dit wél bijkomend gecertificeerd worden via een bewijs van competenties. 

Voor de centra voor deeltijds onderwijs is het van belang om aan te stippen dat in een modulaire 
organisatie niet elke module recht geeft op een bewijs van beroepskwalificatie (of deelkwalificatie). 
Enkel als de competenties in een cluster overeenkomen met de competenties uit de beroeps- of 
deelkwalificatie is dit het geval. Is dit niet het geval, kan er aan de leerling eventueel een bewijs van 
competenties worden uitgereikt. 

4.9 Overzitten 

In een duale opleiding is overzitten uitgesloten. 
 
4.10 Betwisting van de attestering  
 
(zie algemeen schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs) 

 
 

V. AFWEZIGHEDEN (zie algemeen schoolreglement Stedelijk Onderwijs)  
 
Specifiek voor dit centrum gelden bovendien de volgende regels: 
 
 5.1 Afwezigheid op het werk of extern project 
 
Je leeft de reglementen van het centrum en van de projecten en werkgevers na.  
 
 Alle afwezigheden worden gewettigd met een officieel attest (doktersattest, attest van de 

rechtbank, …). Dit officieel attest wordt zowel in het centrum als op het werk of project afgegeven.  
 Let op: afwezigheidsbriefjes van ouders of uit de agenda worden niet aanvaard.  
 Bij afwezigheid op het werk of project, verwittig je vóór de aanvang van de werktijden de 

werkplaats of het project én het centrum 03 334 34 00 (vóór 8.05 u.).  
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 Bij een ongewettigde afwezigheid op de werkplek én het centrum zullen de dagen van de 
afwezigheid afgehouden worden van de vergoeding 
 

5.2 Problematische afwezigheden  
 
 Afwezigheden die te laat of niet worden gewettigd, leiden tot een problematische afwezigheid.  

Deze problematische afwezigheden op school kunnen ook gevolgen hebben op je leervergoeding.  
 Na tien halve dagen problematisch afwezig wordt er een brief gestuurd naar de ouders* en wordt 

dit geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.  
 Na meer dan 30 halve dagen problematische afwezigheid kan het centrum je schrappen als 

regelmatige meerderjarige leerling. Je kan dan geen certificaat en/of getuigschrift behalen. 
Opnieuw inschrijven kan dan pas het daaropvolgende schooljaar.  

 Naast bovenstaande maatregelen en gevolgen kan het centrum leerlingen met problematische 
afwezigheden een begeleidingstraject opleggen.  

 Problematische afwezigheden kunnen aanleiding geven tot het terugvorderen van de 
studietoelagen. 
 

 5.3 Bijzondere reglementering  
 
 Je kan alleen op verklaring van een arts vrijgesteld worden van de oefeningen tijdens de 

praktijklessen. Je moet in de les aanwezig zijn en zal indien mogelijk een alternatieve taak moeten 
uitvoeren.  

 
 

VI. VERLATEN VAN HET CENTRUM 
 
6.1 Vroegtijdig de lessen verlaten  
 
 vraag je toestemming aan de leerkracht om de klas te verlaten  
 ga naar het leerlingensecretariaat en meld je daar aan 
 het leerlingensecretariaat neemt contact op met je ouders*  
 als je naar huis mag, wordt dit steeds in je agenda genoteerd. 
 

 6.2 Te laat komen  
 
Indien je te laat bent, ga je langs het leerlingensecretariaat. Daar vult een secretariaatsmedewerker 
de datum, het uur en de reden van te laat komen in op het blad ‘Te laat’’ vooraan in je agenda. Bij het 
binnenkomen van de klas laat je je agenda spontaan zien aan de leerkracht. 
Vergeet niet je te verontschuldigen. Herhaaldelijk te laat komen, zonder enige vorm van beterschap, 
leidt tot het opstarten van een begeleidingstraject. 
 

VII. MAXIMUMFACTUUR  

 
 7.1 Bedrag onkosten  
 
De maximumfactuur voor schooljaar 2019-2020 bedraagt 90 euro.  
De maximumfactuur wordt bij inschrijving of herinschrijving betaald. 
Er kan maximum 40 euro gevraagd worden voor extra muros activiteiten. 
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 7.2 Buitengewone vergoedingen  
 
Dit zijn te betalen vergoedingen wegens het veroorzaken van schade of veroorzaken van een andere 
meerkost die buiten de normale opleidingskost valt.  
 De kostprijs van een agenda per verloren agenda;  
 De kostprijs van een nieuwe sleutel bij het verlies van de sleutel van een opbergkastje   
 Het bedrag van de door hem/haar veroorzaakte schade;  
 Het bedrag van de door hem/haar veroorzaakte meerkost van de schoolwerking. 
 
 7.3 Wijze van betaling  
 
Tijdens het schooljaar moet aan geen enkele leerkracht en/of personeel afzonderlijk geld worden 
betaald. Betalingen kunnen als volgt gebeuren:  
 
 
 
 7.3.1 Cash / bancontact  
 
Dit gebeurt op het leerlingensecretariaat in Berchem. Bij een betaling in cash of met bancontact wordt 
elke keer een bewijs van betaling afgegeven. 
 
 7.3.2 Bankoverschrijving  
 
Betalen kan door storting of overschrijving op de schoolrekening:  
Werkend Leren Antwerpen Zuid 
BE 11 0910 1734 5548 
Steeds in de mededeling voornaam + familienaam en klas van de leerling vermelden.  
  
 7.3.3 Betalingsmoeilijkheden (zie algemeen schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs) 
 
In het kader van de hoeveelheid onkosten die moeten betaald worden, willen wij alle begrip 
opbrengen voor betalingsmoeilijkheden. Er kan dan een betaalplan opgemaakt worden. Dit dient bij 
de inschrijving besproken te worden met leerlingbegeleiding. De beslissing wordt meegedeeld aan 
het secretariaat zodat deze de gepaste maatregelen kunnen nemen.  
 

VIII. VEILIGHEID   
 
Het gevoerde veiligheidsbeleid blijft in de eerste plaats gericht op het uitschakelen van risico’s, in de 
tweede plaats op het verminderen van risico’s en het beperken van schade. Hiertoe wordt door 
directie en middenkader een dynamisch risicobeheersingssysteem en beleidsplan uitgewerkt en de 
nodige middelen ter beschikking gesteld van de medewerkers.  
Het is de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden en van alle leerkrachten de welzijnsregels na 
te leven en in kennis te brengen van de leerlingen en erover te waken dat zij actief betrokken worden 
bij de realisatie van het preventiebeleid van onze school.  
De technisch adviseurs, de dienst Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en de 
arbeidsgeneeskundige dienst geven deskundig advies inzake welzijn bij het uitvoeren van werk aan 
alle betrokkenen. Zij zullen door toezicht op de realisatie van het preventiebeleid, door risicoanalyse 
en risico-evaluatie, en het uitwerken van gepaste maatregelen actief bijdragen tot een doelgericht 
welzijnsbeleid.  
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8.1 Levensmiddelenhygiëne 
 
Leerlingen die lijden aan of drager zijn van een ziekte die via voedsel kan worden overgedragen, of 
die bijvoorbeeld geïnfecteerde wonden, huidinfecties, huidaandoeningen of diarree hebben, mogen 
geen levensmiddelen hanteren of ruimten betreden waar levensmiddelen worden gehanteerd. 
Indien er kans bestaat op rechtstreekse of onrechtstreekse verontreiniging dienen de ouders* of de 
desbetreffende leerling hun ziekte of de symptomen en indien mogelijk de oorzaken ervan 
onmiddellijk kenbaar te maken aan het centrum. 
 
Indien de leerling tijdens het voltijds engagement in aanraking komt met levensmiddelen zal het 
centrum de werkgever/partner op de hoogte brengen, zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen 
die de leerling als (gelijkgestelde) werknemer zelf heeft ten aanzien van de werkgever. 
 
8.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 
Tijdens de lessen praktijk en tijdens het werken ben je verplicht je PBM ( veiligheidsbril, overall, 
veiligheidsschoenen, …) te dragen.  
Voor deze PBM draag je zorg en onderhoud je ze zoals het hoort. 
Je ontvangt deze PBM bij de start van je opleiding. Bij het definitief verlaten van de school of op vraag 
van de school worden deze terug ingeleverd.  
Het normale gebruik van deze PBM is gratis, maar bij verlies of abnormale slijtage wordt er een 
schadevergoeding aangerekend. De eventuele schadevergoeding wordt individueel bepaald 
afhankelijk van de toegebrachte schade. Het centrum bepaalt eenzijdig het bedrag.  
 
8.3 Brandveiligheid en evacuatie  
 
Per schooljaar gebeurt er in het begin van het schooljaar één aangekondigde evacuatieoefening. 
Meerdere evacuatieoefeningen worden niet vooraf gemeld. Je moet deze oefeningen ernstig nemen 
en alle richtlijnen van de leerkrachten en/of het interventieteam opvolgen. Misbruiken van de 
brandmeldingsinstallaties en blusmiddelen worden als een zeer ernstig vergrijp aanzien en bijgevolg 
streng gesanctioneerd.  
 
8.4 Veiligheidsinstructiekaarten  
 
Alle machines en elektrische toestellen zijn uitgerust met veiligheidsinstructiekaarten. Je volgt deze 
instructies nauwgezet op en je houdt rekening met de opmerkingen van de leerkracht.  
 
8.5 Werkplaatsreglement 
 
Elke werkplaats/praktijklokaal/atelier beschikt over een werkplaatsreglement dat door iedere 
gebruiker moet worden nageleefd. 
 
8.6 Bijzondere examens  
 
Er kunnen bijzondere examens georganiseerd worden waarmee je aparte getuigschriften of attesten 
kan verwerven.  
 
Attest van Basisveiligheid (VCA)  
 Het volgen van de opleiding en deelnemen aan het examen is noodzakelijk voor bepaalde 

opleidingen.  
 De school draagt de kosten van de opleiding en van het examen.  
 De kosten van een eventueel herexamen zijn ten laste van de leerling.  
 Het niet behalen van het attest kan als gevolg hebben dat een bedrijf je niet aanwerft. 
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IX. AFVALBELEID (RECYCLAGE)  
 
9.1  In de recreatieruimte/in de klas 
 
Papier, blikjes en restafval werp je in de daarvoor bestemde vuilnisbakken of afvalemmers. Laat geen 
afval achter in de lokalen, gangen of op de recreatieplaatsen. 
 
9.2  In de werkhuizen  
 
Hier spreken we over bedrijfsafval zoals staal, koper, koperdraad, aluminium, lood, zink, kunststof 
auto-onderdelen, vuile oliën en dergelijke. Alle bedrijfsafval wordt gesorteerd. Je leerkracht zal je 
uitleggen hoe dit gebeurt. 
 

X. ONGEVALLEN  

 
10.1 Algemene regels 
 
Wanneer je door om het even welke oorzaak een ongeval hebt in het centrum of op de veiligste weg 
tussen huis, centrum en/of werkplaats, moet dit onmiddellijk op het leerlingensecretariaat gemeld 
worden. Doe je dat niet, dan heb je geen recht meer op financiële tussenkomst vanwege de 
verzekeringsmaatschappij wanneer er zich later verwikkelingen zouden voordoen. 
Hou er rekening mee dat rekeningen in verband met een schoolongeval in eerste instantie betaald 
worden door de ouders*. Na betaling moeten deze hun ziekenfonds om tussenkomst verzoeken en 
een document vragen waarop vermeld staat:  
 datum van ongeval  
 naam slachtoffer  
 werkelijke uitgaven  
 terugbetaalde som  
 
Dit formulier zal dan via het centrum aan het AGSOA, Lange Gasthuisstraat 15 te 2000 Antwerpen 
bezorgd worden in afwachting van betaling van het verschil door de verzekeringsmaatschappij.  
Bij ongevallen waarvoor in de behandeling massage, bestraling en dergelijke nodig zijn, is de 
schriftelijke toelating van de verzekeringmaatschappij verplicht. 
 
10.2 Verzekering  tegen ongevallen 
 
Je bent via het centrum verzekerd voor de verplaatsing van het centrum/werkplek naar huis en terug 
(langs de normale en veiligste weg), ook wanneer je gebruik maakt van een fiets.  
Ongevallen ‘op weg van en naar het centrum/werkplek’ dienen steeds bewezen te worden door het 
opgeven van getuigen (ook medeleerlingen komen hiervoor in aanmerking). Bij gebrek aan getuigen 
is het nodig een proces-verbaal te laten opstellen door de politie.  

Als er iemand gekwetst raakt bij het verkeersongeval, zal de politie ter plaatse moeten komen en een 
proces-verbaal opstellen. Hoewel de leerling niet altijd de mogelijkheid of de reflex heeft om de politie 
te verwittigen, is een proces-verbaal voor de verzekeringsmaatschappij wel noodzakelijk. Wanneer 
de tegenpartij bij het ongeval niet ter plaatse is gebleven, of wanneer er sprake is van vluchtmisdrijf, 
moet in elk geval klacht worden neergelegd bij de politie. 
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Wij benadrukken dan ook nog eens extra op om onmiddellijk 101 (of 112) te bellen wanneer je 
gekwetst raakt bij een ongeval, zelfs wanneer de verwondingen niet erg lijken of zijn.  

Tip: je kan de app '112' installeren op je smartphone, zodat je locatie automatisch wordt 
doorgegeven aan de hulpdiensten. 

In navolging van de huidige wetgeving is ook de burgerlijke aansprakelijkheid voortkomend uit het 
bezit of het gebruik van voertuigen die onder de toepassing vallen van de wet van 01/07/1956 
betreffende de verplichte verzekering van motorrijwielen, steeds uit de verzekering gesloten.  
Ook de lichamelijke verwondingen opgelopen door leerlingen als bestuurder van een motorrijtuig zijn 
niet verzekerd door de schoolpolis. Met andere woorden, als passagier is de leerling verzekerd, als 
bestuurder niet.  
 
Voor verplaatsingen tijdens de schooluren gebruik je niet je eigen voertuig (vb. uitstappen).  
De schoolverzekering dekt enkel lichamelijke schade en schade aan brillen (dus geen schade aan 
voertuig, kleding, boekentas, enz.).  
Schade, opzettelijk toegebracht door een andere leerling, dient ‘in der minne’ (= door beide partijen 
overeen te komen) of via rechtskundige bijstand rechtstreeks met de andere partij geregeld te 
worden.  
Volgens artikel 1382 en artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek zijn de ouders* verantwoordelijk voor 
hun minderjarige kinderen.  
 

XI. OVERIGE  

11.1 Verlof- en vakantieregeling  
 
Herfstvakantie: maandag 28 oktober 2019 t.e.m. zondag 3 november 2019 
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t.e.m. zondag 5 januari 2020 
Facultatieve verlofdag: maandag 7 oktober 2019 
Wapenstilstand: maandag 11 november 2019 
Krokusvakantie: maandag 24 februari 2020 t.e.m. zondag 1 maart 2020 
Paasvakantie: maandag 6 april 2020 t.e.m. zondag19 april 2020 
Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020 
Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020 
Pinksteren: maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie: woensdag 1 juli 2020 t.e.m. maandag 31 augustus 2020 
 
 
 
 

11.2  Adreswijzigingen  
 
Je meldt alle wijzigingen (adres, telefoon, gezinssituatie, ...) zo vlug mogelijk op het 
leerlingensecretariaat. Bij het definitief verlaten van het centrum, geef je ook elke adreswijziging door 
aan het secretariaat (nazenden van berichten en werkaanbiedingen, ...).  
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Bijlagen: 
 
Bijlage 1: verklaring betreffende het voltijds engagement 
Bijlage 2: deliberatie 
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VOORBEELD: verklaring betreffende het voltijds engagement 

 
 
De onderstaande afspraken worden gemaakt tussen Werkend Leren Antwerpen Zuid en mezelf en 
blijven geldig gedurende de volledige opleidingsperiode. 
 
Het niet nakomen van onderstaande afspraken kan voor minderjarige leerlingen leiden tot het niet 
behalen van het certificaat en zal voor meerderjarige leerlingen leiden tot uitschrijving uit het centrum 
wegens “niet inschaalbaarheid voor arbeid”. 
 
Ik verklaar een exemplaar van dit document te hebben ontvangen en gelezen. 
 
 

1. Ik verklaar mij te hebben ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en het 
inschrijvingsbewijs te hebben bezorgd aan het centrum. 
 

2. Ik verklaar gemotiveerd te zijn om een opleiding te volgen en een passende betrekking/ 
opleiding te aanvaarden. 

 
3. Ik verklaar mij te zullen houden aan de afspraken en regels met betrekking tot afwezigheden 

en op tijd komen. 
 

4. Ik verklaar de gemaakte afspraken met mijn trajectbegeleider stipt na te leven. 
 
 

5. Ik leverde een medisch geschiktheidsattest af aan het centrum (voor de opleiding distributie 
en logistiek duaal). 

 
 
Voor de leerlingen die het advies normaal economisch circuit hebben gekregen: 
 

6. Ik verklaar per maand minstens vijf schriftelijke sollicitatiebewijzen voor te leggen aan mijn 
trajectbegeleider, tenzij anders afgesproken. 
 

 
 
 
  



 

26 
 

Bijlage 2 

DELIBERATIE 

 
Beste ouders en leerlingen 
 
De delibererende klassenraad beslist of een leerling al dan niet gecertificeerd wordt en of hij/zij al dan niet een 
getuigschrift/diploma beroepssecundair onderwijs behaalt. Die beslissing is het resultaat van alle evaluaties 
vanaf de inschrijving van de leerling en van alle besprekingen, acties en aangereikte hulpmiddelen die de 
klassenraad en de leerkrachten, samen met andere betrokkenen, in de loop van het traject aan de leerling 
hebben voorgesteld en/of uitgevoerd. 
In de studiebekrachtiging wordt beslist over de studiebewijzen. 
 

SAMENSTELLING VAN DE DELIBERERENDE KLASSENRAAD 

 
De directeur (of zijn afgevaardigde) zit de klassenraad voor. Vaste leden zijn alle leerkrachten die aan de 
betrokken leerling het voorbije schooljaar les gaven. 
Een aantal leden kan toegevoegd worden: 

 een CLB-medewerker: het CLB heeft het recht om besprekingen en overleg over de leerlingen bij te 
wonen. In de regel is een CLB-medewerker aanwezig op de deliberatie, zodat vanuit die hoek ook nuttige 
ophelderingen kunnen gegeven worden. 

 technisch adviseurs, trajectbegeleiders, leerlingbegeleider, GON-begeleiding: zij kunnen een nuttige 
bijdrage leveren aan het deliberatieproces indien zij nauw betrokken waren bij de vorderingen en de 
evaluatie van de vorderingen van de leerling. 

 een secretariaatsmedewerker die administratief ondersteunt. 
 

BEVOEGDHEID VAN DE DELIBERERENDE KLASSENRAAD 

 
Enkel de delibererende klassenraad beslist over het al dan niet behalen van een (deel)certificaat en/of een 
getuigschrift/diploma van een leerling. Er wordt meestal in consensus beslist maar indien nodig wordt er 
gestemd. Bij staking van stemmen geeft de voorzitter de doorslag. 
 

WERKING DELIBERENDE KLASSENRAAD 

 
“(Deel)certificaat behaald” dient u als volgt te lezen: beschikt de leerling over voldoende kennis, vaardigheden 
en attitudes om met succes een volgende(deel)module aan te kunnen of in het beroepsleven te stappen? De 
klassenraad delibereert dus steeds met het oog op de toekomst en steunt daarbij op een ruime en brede 
verzameling van gegevens met betrekking tot de leerling, minstens op: 

 het geheel van verworven competenties, zowel op school als op de werkvloer 

 de opvolging van de beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad 
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HET EVALUATIESYSTEEM 
 

1. Permanente evaluatie 
 

In alle lessen wordt er permanent geëvalueerd. De leerkrachten zullen op regelmatige tijdstippen de 
vorderingen van elke leerling bespreken. 
 
De delibererende klassenraad neemt volgende punten mee ter evaluatie: 
 
 beoordeling attitudes: bij de beoordeling wordt niet alleen op kennis en vaardigheden gelet. Attitudes 

(houdingen) zijn even belangrijk. Bepaalde attitudes – eigen aan het studieprofiel – kunnen zelfs aangeven 
dat je niet over de gepaste persoonlijkheidskenmerken beschikt voor een bepaalde opleiding. Daarmee kan 
rekening gehouden worden bij de eindbeslissing over het studieresultaat (in tegenstelling tot 
tuchtproblemen die geen deel uitmaken van het evaluatiedossier). De rapportering over de beoordeling 
van de attitudes hoort bij het rapport. 

 
 permanente evaluatie: gedurende het schooljaar wordt de leerling voortdurend geëvalueerd. Dit betekent 

dat de leerling zowel op dagelijkse inzet als op tussentijdse proeven wordt beoordeeld.  
 

 de werkervaring is een verplicht onderdeel van de opleiding. Deze wordt dus ook permanent geëvalueerd 
en is een belangrijk onderdeel van de einddeliberatie. Dit gebeurt door de leerkrachten die de werkervaring 
begeleiden, in nauwe samenspraak met de trajectbegeleider en de begeleider op de werkvloer. Een 
evaluatie ‘onvoldoende’ op de werkervaring kan betekenen dat de leerling niet geslaagd is. 

 
 De voorwaarden om een certificaat te behalen zijn niet voor alle opleidingen identiek. 

 In de opleidingen logistiek helper in de zorginstellingen, verzorgende, verzorgende/zorgkundige, is een 
minimum aantal uren werkervaring uitdrukkelijk verplicht.  

 
De delibererende klassenraad oordeelt of een leerling toegelaten wordt tot een volgende module of 
aansluitende beroepsopleiding. Deze beslissing wordt geformuleerd in de vorm van certificaten of 
deelcertificaten. Deze beslissing kan worden aangevuld met een schriftelijk advies. De eindbeslissing is 
bindend.  
 
Er bestaan modulaire en lineaire opleidingen. Hierna volgt een opsomming van de mogelijke studiebewijzen 
die door de delibererende klassenraad kunnen worden afgeleverd. 
 
Modulaire opleidingen 
 
 Certificaat: als de leerling de opleiding met vrucht gevolgd heeft. 

 Deelcertificaat: als de leerling een module van de opleiding met vrucht gevolgd heeft. 

 Attest van verworven competenties: als de leerling een module van een modulaire opleiding niet met 

vrucht heeft gevolgd. Het attest vermeldt de competenties die de leerling in de desbetreffende module wel 

verworven heeft. 

 In de modulaire opleidingen kunnen deze studiebewijzen ook tijdens het schooljaar worden uitgereikt. Een 
module die op het einde van het schooljaar nog niet behaald is, kan het volgende schooljaar verdergezet 
worden. 

 
 
Lineaire opleidingen 
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 Certificaat: als de leerling de opleiding met vrucht gevolgd heeft. 

 Attest van verworven competenties: als de leerling de opleiding niet met vrucht heeft gevolgd. Het attest 

vermeldt de competenties die de leerling in de desbetreffende opleiding wel verworven heeft. 

 In de lineaire opleidingen kunnen deze studiebewijzen enkel aan het einde van het schooljaar worden 
uitgereikt. 

 
Getuigschriften/diploma 
 
 Getuigschrift van het tweede jaar van de tweede graad van het secundair onderwijs: wordt behaald 

indien de leerling in voldoende mate de doelstellingen die in de leerplannen PAV en Engels zijn 

opgenomen, heeft behaald, ten minste één certificaat DBSO heeft behaald en minstens twee volledige 

schooljaren heeft gevolgd, buiten de eerste graad, op het einde van het huidige schooljaar.  

 Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs: wordt behaald 

indien de leerling in voldoende mate de doelstellingen die in de leerplannen PAV en Engels zijn opgenomen, 

heeft behaald, ten minste één certificaat DBSO heeft behaald en minstens vier volledige schooljaren heeft 

gevolgd, buiten de eerste graad, op het einde van het huidige schooljaar.  

 

 Diploma secundair onderwijs: wordt behaald indien de leerling in voldoende mate de doelstellingen die in 

de leerplannen PAV en Engels zijn opgenomen, heeft behaald, ten minste één certificaat DBSO heeft behaald, 

minstens vijf volledige schooljaren heeft gevolgd, buiten de eerste graad, op het einde van het huidige 

schooljaar en in het bezit is van een studiegetuigschrift van de tweede graad. 

 
2. Advies 

 
De delibererende klassenraad zal een advies formuleren, telkens als er een keuze moet gebeuren. 
Zeker in het geval van het niet behalen van een (deel)certificaat en/of een getuigschrift/diploma is het advies 
van de klassenraad erg belangrijk. Zij kennen de mogelijkheden en capaciteiten van de leerling en formuleren 
een gegrond advies.  
De aanwezigheid van het CLB is hierbij van bijzonder belang en het advies kadert in de leerloopbaanbegeleiding 
waar elke school van het Stedelijk Lyceum in investeert. Het advies is een gefundeerde mening van de 
klassenraad en er dient dus rekening mee te worden gehouden. 
 

CONCRETE BESLISSINGSMODALITEITEN 

 
Een eindbeslissing is bindend, maar de leerling en/of ouders kunnen beroep aantekenen. De delibererende 
klassenraad heeft motiveringsplicht: in het rapport wordt het niet-toekennen van een (deel)certificaat en/of 
een getuigschrift/diploma steeds gemotiveerd. 
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BETWISTING 

 
Wanneer de meerderjarige leerling en/of zijn ouders (ingeval van minderjarigheid) het niet eens zijn met de 
beslissing, kunnen de volgende procedures gevolgd worden/ 

1. Ten laatste op de derde werkdag na het niet toekennen van een (deel)attest en/of getuigschrift/diploma 
wordt een persoonlijk gesprek aangevraagd met de directeur of zijn afgevaardigde. Dit gesprek kan 
ertoe leiden dat: 

 de directeur of zijn afgevaardigde de leerling en/of zijn ouders kan overtuigen dat de genomen 
beslissing gegrond is. Dan is er geen betwisting. 

 de directeur of zijn afgevaardigde van oordeel is dat de redenen die aangedragen worden een 
nieuwe overweging waard zijn. In dat geval wordt de delibererende klassenraad zo snel mogelijk 
opnieuw samengeroepen om een nieuwe eindbeslissing te nemen. Deze nieuwe beslissing 
wordt schriftelijk medegedeeld. 

 de directeur of zijn afgevaardigde is van mening dat de aangebrachte elementen geen nieuwe 
bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen. De leerling en/of zijn ouders zijn 
het daar niet mee eens. De betwisting blijft bestaan. 

Als de betwisting blijft bestaan kan de leerling en/of zijn ouders beroep instellen bij de 
beroepscommissie. Je kan dan een gesprek aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde of een 
afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs. Die aanvraag moet binnen de drie werkdagen (dat wil 
zeggen alle dagen, behalve zaterdagen, zondagen en wettelijke en reglementaire feestdagen) 
gebeuren nadat je je rapport hebt gekregen. 
 
De procedure daartoe kan u nalezen in het Algemeen Schoolreglement van het Stedelijk Secundair 
Onderwijs. 

 

INZAGERECHT 
 

Leerling en ouders hebben steeds het recht op inzage in de documenten van de leerling (leerlingendossier, 
proeven, toetsen, notulen van de klassenraad) Zij kunnen daarvan een kopie nemen en toelichting krijgen. 
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i NAFT: naadloos flexibel traject wordt georganiseerd naar rata van 28 uur op weekbasis als de NAFT voor de jongere de 
component leren en de component werkplekleren vervangt. Het CDO bepaalt of het voor een individuele leerling 
opportuun is om alleen de component leren of alleen de component werkplekleren door een NAFT te vervangen. 
 
Een jongere die vóór het schooljaar 2019-2020 in een voortraject is ingeschreven, wordt opnieuw gescreend met het oog 
op een inschaling in een NAFT, aanloopcomponent of arbeidsdeelname. 

                                                           


