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De kaft

Bij jullie afstuderen geven we jullie een kaft mee. Houd deze goed bij!

In deze kaft zitten al je attesten en getuigschriften én nuttige
informatie. Via een QR-code kan je de informatie raadplegen.

Die informatie gaat over:

➢ Hoe in orde te blijven met je werk, je ziekenkas, je eventuele

uitkeringen.

➢ Solliciteren en werk zoeken.

➢ Opleidingsmogelijkheden en bijscholingen.

➢ Hoe eventuele extra attesten aanvragen bij de overheid:

○ Fytolicentie voor de opleiding groenaanleg en -beheer

duaal, medewerker groen- en tuinbeheer duaal, hovenier

onderhoud in dbso

○ Visum voor de zorgkundigen (duaal en dbso)

Deze kaft kan je gebruiken om, vanaf nu, alle belangrijke papieren in te

bewaren.
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Wat moet je NU doen?

1. Je attest(en) ondertekenen

➢ Je attesten moet je zelf ondertekenen!

➢ Onderaan ieder attest staat: ‘de houder’.

➢ Jij bent ‘de houder’ en daar zet je uw  handtekening!

2. Je inschrijven als werkzoekende bij de VDAB

Als schoolverlater ontvang je niet onmiddellijk een inschakelingsuitkering.

Eerst doorloop je meestal een beroepsinschakelingstijd (= wachttijd).

Indien je een getuigschrift van de 2de graad en/of een certificaat
behaalde heb je recht om te starten aan je wachttijd. Indien je daarenboven

je overeenkomst alternerende opleiding (OAO) hebt voleindigd, kunt u

eveneens toegelaten worden tot het recht op inschakelingsuitkeringen

Om die rechten te laten gelden, moet je je terug inschrijven bij VDAB.

Dit doe je dan ook best zo snel mogelijk.

Denk niet dat je al ingeschreven bent!
Je was ingeschreven en je moet je nu herinschrijven. Inschrijven gebeurt

bij de VDAB zelf of bij een VDAB-werkwinkel.

REAGEER OP ELKE OPROEP VAN DE VDAB.

SOMERSSTRAAT 22

2018 ANTWERPEN

0800 30 700 (gratis nummer - elke werkdag van 8 tot 19 uur)
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Om te onthouden!

➢ Geef nooit originele papieren, attesten, getuigschriften,

enzovoort af.  Maak eerst een kopie en geef die af.

➢ Bewaar alle belangrijke papieren in één kaft of doos. Deze kaft

is een goed begin.  Zo kan je later alles terugvinden.

➢ Zelf ontslag nemen op je werk kan ernstige gevolgen hebben.

Je krijgt dan geen uitkering.  Denk dus goed na, op voorhand, en

vraag raad.

➢ Als je iets niet begrijpt, niet weet waarvoor iets dient, laat het niet

liggen. Vraag raad:

■ Bij je ziekenkas:  Tel: …………………..

■ Bij je vakbond:  Tel: ……………………

➢ Weet je het echt niet meer?

■ Bel dan (03)828 02 99

Jawel, het telefoonnummer van onze school.
We helpen je dan verder op de juiste weg.

Gewoon doen!

➢ Als je gaat verhuizen moet je alle diensten waarmee je te maken

hebt, je nieuwe adres laten weten.
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Werktips

Niet afwachten maar ACTIEF op zoek gaan.

Werk valt niet uit de lucht. Werk moet je zoeken…. Loop rond, vraag, kijk

en luister naar de mensen.

Binnen geraken is de eerste stap.

Wil je ervaring opdoen, dan moet je aan de slag. Daarom moet je ervoor

zorgen dat je een job krijgt, zelfs al interesseert die eerste job je niet

helemaal. Blijf dan verder zoeken naar wat je echt wil en kan.

We wensen je het beste!

5



Voorbeeld motivatiebrief

Glenn Peeters Hoboken, 23 juni 2022

Opdenhoekstraat 2

2660 Hoboken

Geachte heer/mevrouw,

In de ‘Gazet van Antwerpen’ van 20 juni, las ik uw werkaanbieding waarin u naar een

onderhoudsmonteur zoekt. Deze vacature spreekt me enorm en wil mezelf dan ook heel graag

voorstellen en mijn motivatie toelichten.

Ik heb de laatste twee jaar een opleiding gevolgd als ‘onderhoudswerker in de metaal’ bij Don

Bosco werken én Leren. Gedurende deze tweejarige opleiding heb ik gewerkt bij de firma

Umicore als ‘onderhoudswerker’. Deze opleiding combineert leren op school met werken én leren

op de werkvloer.

Met deze brief zou ik mij graag kandidaat stellen om te solliciteren naar uw vacante betrekking.

Meer persoonlijke gegevens kunt u lezen in bijgevoegd curriculum vitae.

Met vriendelijke groeten,

Glenn Peeters

Bijlage: curriculum vitae
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Voorbeeld CV (curriculum vitae of levensloop)

Jan
Zegers
tuinbouw

Jan Zegers
Britse Lei 154
2000 Antwerpen
25/09/2001

0487 82 22 71
jan.zegers@gmail.com

ㅡ

Vaardigheden enthousiast-sociaal-gemotiveerd-flexibel-ordelijk-vlot

klantvriendelijk- communicatief

ㅡ

Ervaring
● Tuinbouwbedrijf Peeters Boechout/jobstudent

mei 2018 tot heden

Algemeen tuinonderhoud - aanleg -verkoop

● Stad Antwerpen Red Star line  museum/jobstudent
augustus 2017 en 2019

Ticketverkoop - security - klantencontact

● Stad Antwerpen cultuurmarkt/jobstudent
augustus 2018

Opbouw en afbraak

● Stad Antwerpen /mystery shopper
augustus 2015

Aankopen alcohol ter controle wetgeving

ㅡ

Opleiding
● Don Bosco Hoboken - campus  Wilrijk/opleiding hovenier

september 2019  tot heden

● Don bosco Hoboken/opleiding elektriciteit
2018-2019

● Steinerschool Lier/land- en tuinbouw
2013-2018
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ㅡ

Stages en vrijwilligerswerk

Buitenland

● Tuinbouwbedrijf Peeters/stage
schooljaar 2018

● Stadsboerderij Wilrijk/stage en vrijwilligerswerk
schooljaar 2016

onderhoud stallen
dierenverzorging

● Boerderijen Frankrijk/vrijwilligerswerk
zomer 2016

schapen en geiten melken
kaas maken
terreinonderhoud
stallen mesten

ㅡ

Talenkennis
● Nederlands: moedertaal
● Engels: zeer goed
● Frans: noties

ㅡ
Vrije tijd

● lezen
● computergames
● sporten
● familie en vrienden entertainen

ㅡ
Varia Onmiddellijk beschikbaar

Contactpersoon: dhr. VoorbeeldJan@donboscowilrjk.be

In het bezit van een rijbewijs B - eigen auto beschikbaar
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Hulp nodig bij het zoeken naar werk?

Deze organisaties kunnen je helpen:

Bij de bijlagen kan je folders vinden met info over de werking,

contactgegevens en bereikbaarheid van deze organisaties.
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Geen diploma… Wat nu?

Kijk op www.onderwijskiezer.be voor meer

informatie:

● www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_gndiploma.php

● www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/index.php

Heb je daarna nog vragen? Spreek het CLB aan!

Kijk op www.onderwijskiezer.be/v2/clb/index.php om de

contactgegevens van jouw CLB terug te vinden.
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Andere hulp nodig?

JAC

Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en

problemen. Problemen thuis? Vragen over seks? Slachtoffer van geweld

of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten?

Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Of over je rechten en

plichten? … Je kan bij het JAC terecht met elke vraag.

Kijk op www.caw.be/jac/contacteer-ons/ voor

de contactgegevens (chat, mail, telefoon,

langsgaan)

WAT WAT

WAT WAT is er voor iedereen die het

even niet weet. Het is een platform van

meer dan 70 organisaties (denk aan

Awel, Sensoa, VDAB, Publiq, Child

Focus, etc.) die jongeren willen

informeren en toeleiden naar advies of

hulp. Kijk op www.watwat.be
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Bijlagen

Kan je een duwtje in de rug
gebruiken?

Wil je beter leren solliciteren?

Weet je niet welke job of opleiding bij
je past?

Heb je vragen over school of werk?

Wij helpen je graag verder!

Baanbrekers begeleidt jongeren zelf
of laat hen begeleiden door een

mentor.

Meld je eenvoudig aan via de website!

www.baanbrekers.be/jongeren

De Wittestraat 2
2600 Berchem

03 226 40 83
(ma-vrij van 10-16u)

info@formaat.be

www.baanbrekers.be

Baanbrekers-
Formaat vzw
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Begeleiding op maat
Werkplekleren

Jobdates

Partner van VDAB

Verschillende projecten
‘begeleiding voor
werkzoekenden’:

www.skillbuilders.be/nl/jouw-lo
opbaan/zoek-een-job/begeleidin

g-werkzoekenden

Straatsburgdok 21/1
2030 Antwerpen

Van der Sweepstraat 3
2000 Antwerpen

053 85 09 00

jobbegeleiding@
skillbuilders.be

www.skillbuilders.be
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Activering van jongeren

Wil je je kansen verhogen op de
arbeidsmarkt?

Trajectbegeleiding
Heb je hulp nodig bij het zoeken

naar een duurzame job?

Vorming en opleiding
Zoek je een opleiding, afgestemd

op de arbeidsmarkt, om je kansen
op werk te verhogen?

GOB
Heb je een arbeidsbeperking en

wil je graag nog jouw
competenties versterken vooraleer

je je op de arbeidsmarkt waagt?

Zie:
vokans.be/werkzoekenden/

www.vokans.be/locaties/

02 246 34 85

info@vokans.be

www.vokans.be
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Gespecialiseerd Team Bemiddeling 

Ben je ingeschreven bij VDAB en op
zoek naar werk?

Heb je gezondheidsproblemen of een
beperking? Is het moeilijk om werk te

vinden of te houden?

GTB werkt samen met VDAB en helpt je
om:

● Werk te vinden
● Vragen te beantwoorden over je

inkomenssituatie
● Een gepaste opleiding of stage te vinden

Meer info nodig?
Kijk op de ‘vraag en antwoordpagina’ op

www.gtb.be

Vul het contactformulier in: www.gtb.be/contact#

Provinciale Zetel
Copernicuslaan 1
2018 Antwerpen

03 229 06 32

antwerpen@gtb.be

www.gtb.be

Via werkwinkel:
www.gtb.be/contact#
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Vind je niet de job die bij je
past?

Wil je iemand die je help met
zoeken naar de juiste job?

Vooral voor jonge mensen tot
26 jaar!

Er zijn jobcoaches en
levensloopbaan coaches

www.jesantwerpen.be/opleidin
g-werk/

JES Antwerpen

Borgerhoutsestraat 34

2018 Antwerpen

03/272 30 73

antwerpen@jes.be

www.jesantwerpen.be/opleiding-werk/
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