
Dienst Werk en Activering - Griet Wouters
Griet.Wouters@stad.gent

0499 21 13 83

Compaan - Francine Vandenbuscche
Francine.VandenBussche@compaan.be

0499 69 45 74

OAL
Ondersteuning Alternerend

Leren 2022-2025

NEEM CONTACT MET ONS OP

vzw aPart - Mieke Geens
mieke.geens@vzwapart.be

0491/174763

Vanuit het partnerschap OAL in
de Gentse regio willen we ons

inzetten om iedere jongere
binnen deeltijds/duaal leren te

versterken zodat deze een
positieve doorstroom kent naar

de arbeidsmarkt. 

Groep Intro - Jasmien De Smet
Jasmien.DeSmet@groepintro.be

0473 53 84 09

vzw JES -,Lieselotte Mares
lieselotte.mares@jes.be

0478/980222

vzw Lejo - Feebe Bocklandt
feebe.bocklandt@lejo.be

0492/46 21 00 



VORMING

VZW APART:
Groep op maandag en/of dinsdag
Constante instroom

STAGE OAO

GROEP INTRO
1 groep op maandag
1 groep op donderdag
Woensdag: TOCI modules
Geen constante instroom

VZW JES
Groep op donderdag en vrijdag
Constante instroom

LEJO VZW
Groep op vrijdag
Constante instroom

De bereidheid tonen maar nog niet
klaar zijn om te gaan werken. 
De uitdaging willen aangaan om de
nodige arbeids- en loopbaangerichte
competenties te ontwikkelen.

via versterken van de aanwezige
competenties
ontwikkelen van de ontbrekende
attitudes
sollicitatietraining
projectwerk

Voor leerlingen die: 

Hoe pakken we dit aan:

Deze ondersteuning gebeurt voornamelijk
in groep.

Bij wie kan je hiervoor terecht?

Op een werkvloer willen leren,
maar de nodige basisattitudes
missen
Een eerste werkervaring willen
opdoen.

Intakegesprek 
Samen stageplaats zoeken
Stageovereenkomst opmaken
Jobcoaching tijdens de stage
Evaluaties organiseren
School op de hoogte houden van
verloop

Groep Intro
Dienst Werk en Activering Stad
Gent
Compaan

Voor leerlingen die: 

Hoe pakken we dit aan:

Deze ondersteuning gebeurt op maat
en is dus individueel.

Bij wie kan je hiervoor terecht?

De juiste attitudes hebben voor betaald
werk.
Hulp nodig hebben bij de zoektocht
naar een OAO.
Extra ondersteuning kunnen gebruiken
tijdens de OAO.
Eerste samenwerking met werkgever

Intakegesprek
Indien nodig, samen een werkgever
zoeken
Jobcoaching tijdens de OAO
Evaluaties organiseren
School op de hoogte houden van
verloop

Groep Intro
Dienst Werk en Activering Stad Gent
Compaan

Voor leerlingen die: 

Hoe pakken we dit aan:

Deze ondersteuning gebeurt op maat en is
dus individueel.

Bij wie kan je hiervoor terecht?


