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ROL VAN DE CLB MEDEWERKER IN EEN DUAAL LEERPROCES  

Een CLB-medewerker kan als neutrale en externe partner een rol spelen binnen de oriëntering naar een duaal 

traject. Hij/zij kan de leerling, ouders en school extra ondersteunen bij oriënteringsgesprekken in functie van de 

onderwijsloopbaan of extra informatie geven. Hij/zij kan ook een actieve taak opnemen binnen het 

oriënterings- en screeningsproces door samen met de jongere competenties (op school of buiten school) in 

kaart te brengen. 

JE ROL ALS CONTACTPERSOON OP DE KLASSENRAAD  

Advies arbeidsrijp en arbeidsbereid? Om te weten of een leerling in aanmerking kan komen voor duaal leren zal 

elke leerling in een richting met dubbele finaliteit of een richting met arbeidsmarktfinaliteit een advies krijgen 

van de klassenraad in het vierde en vijfde jaar. Als CLB-medewerker kan je nagaan of de school een duidelijke 

visie heeft uitgewerkt hierover en op die manier een draagvlak gecreëerd heeft bij het schoolteam om hier 

effectief mee aan de slag te gaan.  

Waarop is het advies gebaseerd? Als CLB-medewerker kan je in vraag stellen of het advies het resultaat is van 

een doordachte onderwijsloopbaanoriëntering in de voorbije schooljaren. Deze oriëntering zou de jongere 

informatie moeten gegeven hebben over arbeidsattitudes, interesses, werkpunten, talenten, … Het verplichte 

advies dat hij meekrijgt van de school, voorafgaand aan de inschrijving in de duale richting, zou voor hem geen 

nieuwe informatie mogen opleveren. Hij moet zichzelf in dit advies kunnen herkennen om een doordachte start 

te kunnen maken in de duale opleiding. De CLB-medewerker op de klassenraad kan nagaan waarop het advies 

gebaseerd is. Is het advies het resultaat van gebundelde informatie en wordt geformuleerd wat nodig is om 

verder te groeien? Op welke manier wordt informatie gewonnen over de mate waarin leerlingen al dan niet 

reeds beschikken over bepaalde arbeidscompetenties? Komt deze informatie van verschillende personen 

(leerkracht, leerlingbegeleider, CLB) op verschillende momenten en op verschillende manieren (vragenlijst, 

observatieoefening, praktijk,)?  

Is de mentor betrokken partij op de klassenraad? Jongeren zijn blij dat de mentor een rol kan krijgen in de 

evaluatie, door stemrecht op de klassenraad. Leerlingen zien dit als een validering van hun leren op de 

werkplek en hopen vooral dat de mentor die rol ook daadwerkelijk kan opnemen. Weet de mentor dat hij/zij 

aanwezig kan zijn op de klassenraad? Stelt de school/klassenraad zich flexibel op naar de mentor toe om de 

klassenraad te organiseren zodat de mentor aanwezig kan zijn?  

Wordt op de klassenraad nagegaan of duaal een opportuniteit zou kunnen zijn voor deze leerling? Ook indien 

de leerling nog niet (volledig) arbeidsrijp bevonden wordt? Indien hierop het antwoord ja is, of er twijfel is zou 

een verkennende leerlingenstage (snuffelstage) een antwoord kunnen zijn. Een snuffelstage helpt enerzijds de 

leerling om te weten te komen of het beroep of de werkplek iets voor hem zijn. Anderzijds helpt het ook de 

klassenraad voor het formuleren van een niet-bindend advies. Indien de leerling arbeidsbereid maar nog niet 

(volledig) arbeidsrijp bevonden wordt, kan een aanloopfase misschien het antwoord zijn. Worden deze opties 

besproken?  

Ik heb meer informatie nodig over:  

Klik hier voor meer informatie over snuffelstages.  

Klik hier voor meer informatie over de aanloopfase 

Klik hier voor meer informatie over oriënteren/screenen en een jongere in kaart brengen 

https://www.syntravlaanderen.be/snuffelstage
https://duo.topuntgent.be/c/index.php?groepid=3&n1=78&n2=136
https://duo.topuntgent.be/c/index.php?groepid=2
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De volgende materialen zouden een CLB-er op de klassenraad kunnen gebruiken of ondersteunen:  

• Placemat: ‘hoe handelingsgericht is onze klassenraad’ 

o De placemat kan een reflectieoefeningen op de klassenraad vormgeven. Er worden vragen 

gesteld aan de hand van de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken.  

• Overzicht kwaliteitsvoorwaarden screening 

• Leidraad: ‘hoe komen tot een advies in de klassenraad voor een duaal leertraject’ 

o Dit document is een richtingaanwijzer om een aantal zaken in kaart te brengen die belangrijk 

zijn in het kader van een advies.  

• Sjabloon voor de klassenraad 

o Ter inspiratie voor de mogelijke vormgeving van een besluitvorming over arbeidsrijpheid en 

arbeidsbereidheid op de klassenraad, rekening houdend met groeimogelijkheden en tips om 

te kunnen groeien in een aantal competenties. 

• Je brengt via een screenings-en oriënteringsproces een aantal startcompetenties in kaart en tekent 

een mogelijke groeiweg uit. Deze dimensies zijn een vertrekpunt om de discussie aan te gaan tussen 

jongere, school en bedrijf over wat men belangrijk vindt in een welbepaalde context. 

 

 

https://duo.topuntgent.be/files/kcfinder/files/Verzameling%20van%20alle%20materialen/Samen%20duaal%20HGW%20placemat%20met%20werkvragen.pub
https://duo.topuntgent.be/files/kcfinder/files/Verzameling%20van%20alle%20materialen/kwaliteitsvoorwaarden%20screening.pdf
https://duo.topuntgent.be/files/kcfinder/files/Verzameling%20van%20alle%20materialen/20200706%20advies%20klassenraad.docx
https://duo.topuntgent.be/files/kcfinder/files/Verzameling%20van%20alle%20materialen/20200702%20sjabloon%20klassenraad.docx.pdf

