Voor wie?
Voor jongeren met een grote
ondersteuningsnood die in principe in
hun laatste schooljaar zitten en minimaal
17,5 jaar oud zijn.

transitietraject

Voorbeelden:
— BuSO leerlingen
— Leerlingen uit ‘Leren en Werken’
— Jongeren uit het secundair of hoger onderwijs
die zorgondersteuning krijgen

GTB?

Leerlingen
aan het woord

“Ik ben blij dat ik nu al aan mijn toekomst kan werken.”
“Ik heb mezelf beter leren kennen.”
“Voordeel van dit traject is dat ze ‘schoonekes’ alle mogelijkheden uitleggen. Hoe en waar en welke omstandigheden
waarin je kan werken. Soms zeggen ze ook ‘da is niet juist’.
Confronterend, maar wel nodig om beter te worden.”
“Het transitietraject geeft mij vleugels.”

Leerkracht
aan het woord

GTB is het gespecialiseerd team bemiddeling
dat extra ondersteuning biedt bij de zoektocht
naar werk. Je vindt ons in de werkwinkel VDAB.
Wij werken nauw samen met VDAB en andere
gespecialiseerde diensten.

“Zowel de school als VDAB/GTB spelen een belangrijke
rol in de transitie van school naar werk. Een eerste contact
leggen met een bemiddelaar van de werkwinkel is voor de
leerling zeer moeilijk. Als dit vanuit de school gebeurt, is
dit veel minder vreemd, minder dwingend en heeft dit ook
meer kans op een positief verloop. Ook kan men via de
school de leerling en de ouders beter bereiken.”

Wat?
De overgang van school naar werk is een grote
stap. Sommige jongeren vinden makkelijk
werk, maar voor heel wat schoolverlaters is dit
niet vanzelfsprekend.
Voor deze jongeren is het belangrijk dat we niet
wachten tot de school voorbij is maar dat we al
tijdens hun opleiding de begeleiding naar werk
opstarten. Op die manier kunnen we op basis van
de wens van de jongere en de ervaringen vanuit
de school een zo correct mogelijke inschatting
maken van zijn mogelijkheden en zijn kansen op
de arbeidsmarkt.
Tijdens een transitietraject zoeken de jongere en
zijn leerkracht samen een antwoord op de vragen:
wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik… om zo snel
mogelijk stappen naar werk te zetten.

Contact
n ANTWERPEN

		antwerpen@gtb.be
T 03 229 06 32
n LIMBURG

		limburg@gtb.be
T 089 32 10 50
n OOST-VLAANDEREN

		oost-vlaanderen@gtb.be
T 09 248 53 77
n VLAAMS-BRABANT

		vlaams-brabant@gtb.be
T 016 31 35 70
n WEST-VLAANDEREN

		west-vlaanderen@gtb.be
T 051 26 86 00

www.gtb.be

Van school naar werk? Wij helpen met een transitietraject.

transitietraject

