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De verschillen tussen de Leertijd (LT)en Deeltijds Beroepssecundair onderwijs (DBSO) 

 

 Leertijd (LT) DBSO 

Verantwoordelijke Syntra Vlaanderen Onderwijs Vlaanderen 

Leren / les 1 dag (8u)/week 2 dagen (15u) / week 

Wat leren? Algemene vorming + 
Beroepsgerichte vorming 
 

Algemene vorming + 
Beroepsgerichte vorming 
                       Of  
Soms vervangen door NAFT1 

Lesplaats Syntra-campus Centrum voor deeltijds Onderwijs 
(CDO) 

Werken Verplicht: 4 dagen werken/week Streven naar 3 dagen/week 
(min.13u) 

Werkplekleren? 15/16 jaar tot max. 25 jaar: 
= werken in een normaal 
economisch arbeidscircuit/bij een 
ondernemer 

15/16 jaar tot max. 18jaar: 
=      1)    Arbeidsdeelname2 (AD) 

2) Aanloopcomponent3 (AC) 
3) NAFT 

 
Als je + 18 jaar bent kan je enkel 
kiezen voor arbeidsdeelname, 
maar er kan wel een NAFT ingezet 
worden. 

Wekelijkse tijdsbesteding Voltijds Voltijds (minimum 28u = min. 15u 
les + min. 13u werkplekleren) 

Vergoeding Ja Ja 

Organisatie Je persoonlijke 
leertrajectbegeleider sluit de 
leerovereenkomst af tussen 
jou en je patroon, bemiddelt 
en controleert of beide 
partijen zich aan de afspraken 
houden.  
Zonder werk, geen 
leerovereenkomst en geen 
inschrijving in leertijd! 

Na screening kom je terecht in 
één van de trajecten AD, AC of 
NAFT. Eén of meerdere 
personen verzorgen de 
trajectbegeleiding.  
Het is altijd de bedoeling om 
jou op een aangepast tempo 
naar arbeidsdeelname te 
loodsen.  
Vanaf 18 jaar kan je niet meer 
volledig steunen op anderen 
bij het zoeken naar werk. Er 
ligt meer verantwoordelijkheid 
bij jou! 

Duur van de opleiding 1, 2 of 3 (doorgaans) jaar 
Afhankelijk van leeftijd en 
vooropleiding 

1, 2 (meestal) of 3 schooljaren 

 

 
1 NAFT = Naadloos FDlexibel Traject, als je nog niet arbeidsgericht denkt en intensieve individuele begeleiding nodig hebt. NAFT wordt georganiseerd ter 

vervanging van de component leren, de component werkplekleren of beide componenten samen. 
2 Arbeidsdeelname = werken in een normaal arbeidscircuit (incl. invulling door vrijwilligerswerk, tijdelijke cursus/opleiding, sociale, 
culturele of sportactiviteiten, sport gerelateerde opleiding) 
3 Aanloopcomponent = als je graag wil werken maar nog enkele arbeidsattitudes en vaktechnische vaardigheden moet aanleren. 


