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LEREN & WERKEN volg je 2 dagen per week lessen in het centrum zelf en krijg je de overige 3 dagen
praktijkgerichte ervaring op de werkplek. Naast BeroepsGerichte Vorming (BGV) krijg je ook Project Algemene Vakken
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Leeftijd
Je kan terecht in het centrum LEREN & WERKEN:
• vanaf de leeftijd van 16 jaar
• vanaf 15 jaar mits je de eerste graad secundair onderwijs doorlopen hebt.
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Wij hechten heel veel belang aan je aanwezigheid, je voltijds engagement en je inzet voor jouw individueel traject, maar
ook je psycho-sociale gezondheid is belangrijk.
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ook je psycho-sociale gezondheid is belangrijk.
Als centrum LEREN & WERKEN zijn wij er voor jou. Onze begeleiders coachen je doorheen je traject.
Wij werken hiervoor nauw samen met het CLB van GO! Next (Vildersstraat 2, 3500 Hasselt - tel 011/ 21 02 69)
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Een traject op maat
SCREENING & INTAKE

Begeleidingstrajecten

Een traject op maat

Ieder traject start met een screening van de competenties van de
jongeren en een intakegesprek. Vooraleer we jouw toekomstpad kunnen
uittekenen is het namelijk van belang om te weten wie jij bent, wat je kan, of je arbeidsrijp bent en welke vaardigheden jij al bezit.

NAFT
De gedrags-, emotionele en sociale problematiek
van de jongere laten het niet toe om
arbeidsmarktgericht te Begeleidingstrajecten
werken, maar er wordt
op maat van de jongere een traject aangeboden
om beter inzicht te krijgen in de eigen (soms
vastgelopen) situatie en (complexe) problematiek.
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ARBEIDSDEELNAME
Hieronder verstaan we elke vorm van betaalde tewerkstelling op basis van een overeenkomst (OAO-contract).
Je verwerft vaardigheden in het centrum LEREN & WERKEN en op de werkvloer.

LEREN OP DE WERKPLEK
+ IBAL-coaching

ARBEIDSDEELNAME

IBAL staat voor Intensieve Begeleiding Alternerend Leren voor
jongeren uit Leren en Werken. Het is een coaching op maat
van de jongere op zijn nieuwe werkvloer. De IBAL-coach
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Een aanloopfase is altijd maatwerk en wordt georganiseerd vanuit het principe ‘zo lang als nodig; zo kort
als mogelijk’. Je wordt klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.
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Leren & werken, de toekomst!
POLYVALENT MECHANICIEN
Leren & werken
VERZORGENDE
Je leert samenwerken met andere zorgverstrekkers.
Je leert ouderen, langdurig zieke mensen, of terminale
patiënten verzorgen en bijstaan in hun dagdagelijkse
activiteiten die zij zonder hulp niet meer kunnen
uitvoeren.
Het onderhouden van leefruimten, boodschappen doen,
maaltijden bereiden, kinderen begeleiden en instaan voor
hun dagelijkse verzorging... leer je tijdens je opleiding.
Je leert je taken hygiënisch, milieubewust, assertief
én met veel respect voor de behoeften van de
zorgvrager uitvoeren.
VILDERSSTRAAT 3 HASSELT

INSTALLATEUR GEBOUWENAUTOMATISEREN

PERSONENWAGENS EN LICHTE
BEDRIJFSVOERTUIGEN

(7 BSO)

(7 BSO)

Je leert:
• diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren
van mechanische, hydraulische en elektrische aard
volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving
• voertuigen rijklaar maken

Leren & werken

•
•
•

het veilig transporteren van apparaten en
verzorgingsmateriaal
het bedelen van de maaltijden
het onderhoud van de kamers en leefruimten
administratie

Belangrijk in deze job is dat je de juiste attitude hebt.
VILDERSSTRAAT 3 HASSELT

Leren & werken
KAPPER
In de opleiding “Kapper” leert men het verzorgen en
opvolgen van een kwaliteitsvolle werking en organisatie
van het kapsalon:
•
•
•
•

het ontvangen van klanten,
het adviseren en helpen bij de keuze van kapsels,
haarsnitten en haarstukken,
het rekening houden met modetrends, de
kenmerken en de wensen van de klant
het adviseren en verkopen van producten teneinde
autonoom haarbehandelingen te realiseren
vanuit esthetisch en hygiënisch oogpunt
met respect voor de geldende regels
binnen het kapsalon.
VILDERSSTRAAT 3 HASSELT

HAARVERZORGING

SPUITER CARROSSERIE
(7 BSO)

In de opleiding spuiter carrosserie
duaal leert men carrosserie(onderdelen) voorbereiden,
spuiten in de oorspronkelijke of een nieuwe kleur
en
afwerkingsoperaties
uitvoeren,
volgens
de
veiligheidsvoorschriften en regelgeving.

LOGISTIEK ASSISTENT MAGAZIJN

SCHRIJNWERKER HOUTBOUW

(7BSO)

(7 BSO)

Je leert:
• de eigen werkzaamheden voorbereiden en
grondstoffen verwerken (houtbewerkingsmachines
in- en omstellen)
• onderdelen voor houtbouw bewerken, vergaren en
isoleren
• houtbouwelementen lucht- en waterdicht plaatsen,
bevestigen en aansluiten aan dse grondplaat, aan
een bestaand gebouw of aan elkaar
• de houtbouw afwerken door binnen- en
buitenwanden, roosteringen en dakconstructies te
vervaardigen en te plaatsen voor houtskeletbouw,
paal/balkenbouw, houtstapelbouw of houtbouw
met massieve meerlaagse houtplaten aan de hand
van een werkopdracht

Leren & werken
KEUKENMEDEWERKER HULPKOK KOK
Hou je van lekker eten? Is mensen verwennen op culinair
vlak jouw ding? Zit koken jou in het bloed? Dan is deze
opleiding beslist iets voor jou.
•
•
•
•

je past verschillende kooktechnieken toe
je leert nieuwe smaken ontdekken
je leeft de regels van de chef correct na
je werkt de modules af op je eigen tempo

ELFDE-LINIESTRAAT 22 HASSELT

Leren & werken
MEDEWERKER SNACKBAR/TAVERNE

Leren & werken

Wie kiest voor een toekomst met kleur en wil bewijzen
dat hij/zij die ‘witte broek’ waard is, kiest voor de
opleiding schilder-decorateur. Een brede opleiding
waarbij volgende aspecten onder meer aan bod komen:
• diverse ondergronden voorbereiden
• pistoolschilderen
• behangen
• plaatsen van soepele vloerbekleding
• je werkt de modules af op je eigen tempo

Schilder-decorateur: je kan deze opleiding volgen via
leren & werken of via duaal.
VILDERSSTRAAT 3 HASSELT

Je leert bereidingen maken in de keuken; de bardienst
verzorgen en de klanten bedienen in een snackbartaverne.
• Je leert ook hoe je moet werken in een
sneldienstrestaurant.
• Hier worden immers andere restauratie- en
bedieningstechnieken toegepast.
De opleiding Medewerker snackbar-taverne bestaat uit
2 modules:
• 1. Snackbar-taverne
• 2. Sneldienstrestauratie

KOK
(7 BSO)

Hier leert men door het toepassen
van kooktechnieken ingrediënten te verwerken tot
warme en koude keukenbereidingen, gerechten te
creëren conform bedrijfsformules, mee te denken over
de samenstellingen van de kaart, technische fiches op te
stellen, de organisatie van de keuken te regelen.
ELFDE-LINIESTRAAT 22 HASSELT

FITNESSBEGELEIDER

ELFDE-LINIESTRAAT 22 HASSELT

(Se-n-se)

In de opleiding fitnessbegeleider
duaal leer je de individuele fitnessbeoefenaar te
begeleiden bij het correct uitvoeren van fitnessoefeningen
binnen het aanbod van de fitnessclub

(7 BSO)

ELEKTROTECHNICUS
(7 BSO)

In de opleiding elektrotechnicus duaal
leert men leidingen en dozen monteren en plaatsen,
draden en kabels trekken, elektrische componenten
plaatsen en aansluiten in verschillende borden, fouten
zoeken en herstellingen uitvoeren, installaties in
werking stellen, conform het AREI. Verder leert men
industriële componenten (motoren, machines, PLC,
elektropneumatische sturingen) plaatsen en aansluiten.

VILDERSSTRAAT 3 HASSELT

VILDERSSTRAAT 3 HASSELT

In de opleiding decoratie en schilderwerken duaal leert
men:
• het behandelen van oppervlakken, zowel binnen als
buiten, met daartoe geëigende producten om deze
te beschermen en te verfraaien;
• het plaatsen van wandbekleding (behang, vlies, …);
• het bedekken van muren en vloeren met soepele
bekledingen.

ZORGKUNDIGE

Deze handelingen worden gedelegeerd door een
verpleegkundige. Je werkt onder toezicht van een
verpleegkundige

De beroepsgerichte vorming is gebaseerd op de
beroepskwalificaties:
• magazijnmedewerker( niveau 2 van de Vlaamse
kwalificatiestructuur)
• magazijnier (niveau 3 van de Vlaamse
kwalificatiestructuur)
• bestuurder interne transportmiddelen (heftruck/
reachtruck/ stapelaar/ orderverzameltruck/
combitruck/ pallettruck -niveau 2 van de Vlaamse
kwalificatiestructuur)
In de opleiding logistiek assistent magazijn duaal
leert men het administratief ondersteunen van alle of
een gedeelte van de logistieke activiteiten.

SCHILDER-DECORATEUR

VILDERSSTRAAT 28 HASSELT

VILDERSSTRAAT 3 HASSELT

Als zorgkundige ben je een verzorgende die
bovendien extra opgeleid is om extra verpleegkundig
ondersteunende taken uit te voeren.

VILDERSSTRAAT 3 HASSELT

(5 & 6 BSO)

(7 BSO)

Heb jij de derde graad verzorging succesvol beëindigd en
wil jij je specialiseren als zorgkundige? Dat kan!

Kies je voor deze opleiding, dan kan je tussentijds
volgende certificaten behalen:
• aanvuller (rekken aanvullen, voorraad bijhouden,
leveringen controleren, bestellingen doorgeven,
producten prijzen en afprijzen, etalages opmaken)
• kassier (kassaregistratie, producten inpakken, ...)
verkoper (klanten informeren en adviseren, ...)

LOGISTIEK

KAPPER-STYLIST

In het 7de specialisatiejaar word je opgeleid om als
verantwoordelijke in een kapsalon de werkzaamheden
te organiseren, te coördineren, er op toe te zien en er
verslag over uit te brengen.
Je leert:
• samenwerken in een team.
• klanten professioneel onthalen, begeleiden en een
kwaliteitsvolle service bieden.
Alle taken in verband met het praktisch uitbaten van een
salon komen aan bod.

Je leert:
• Verschillende soorten (gist)deeg bereiden.
• Broden bereiden.
• Taarten bereiden.
• Bladerdeegproducten bereiden.
• Beslag bereiden etc…
• Dit allemaal om alles te verwerke, af te bakken,
af te werken en te verpakken en dit volgens de
veiligheidsvoorschriften.
TAPSTRAAT 12 KORTESSEM

VILDERSSTRAAT 28 HASSELT

(5 & 6 BSO)

In de opleiding haarverzorging duaal leert men:
haarbehandelingen te realiseren vanuit esthetisch en
hygiënisch oogpunt, met respect voor de geldende regels
binnen het kapsalon, door het ontvangen, adviseren en
helpen van klanten bij de keuze van kapsels, haarsnitten
en haarstukken en door het adviseren en verkopen van
producten.

(Kwalificatie- en integratiefase)

WINKELBEDIENDE

LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGSECTOR

•

VILDERSSTRAAT 28 HASSELT

VILDERSSTRAAT 28 HASSELT

Leren & werken

Je ondersteunt de verpleegkundigen met o.a.:

In de opleiding installateur gebouwenautomatisering
duaal leert men kleine en middelgrote demoticasystemenen residentiële ventilatiesystemen ontwerpen en
installeren, verlichtingssystemen installeren en de
toepassingen onderling of in een netwerk verbinden.

BANKETBAKKER

Je leert de fitnessbeoefenaar de oefening correct en veilig
uit te voeren en dit door gebruik van het juiste materiaal.
Hierbij houd je steeds rekening met de mogelijkheden
van de sportbeoefenaar.
Je leert dit individueel of in groep aan en doet dit via
een professionele planning met oog voor gezondheid en
veiligheid.
ELFDE-LINIESTRAAT 14 HASSELT

VILDERSSTRAAT 28 HASSELT

GO! NEXT CENTRUM LEREN & WERKEN

GO! NEXT CAMPUSSEN 11DE LINIE

Vildersstraat 3 - 3500 Hasselt
levelx.be
011 75 90 10
lerenwerken@levelx.be
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MEDEWERKER FASTFOOD
(Kwalificatie- en integratiefase)

In de opleiding medewerker fastfood
leert men:
Koude of warme gerechten bereiden zoals belegde
broodjes, salades, hamburgers, pizza’s, frietjes en
gefrituurde gerechten, pasta’s, desserts, ijs, pannenkoeken,
enz.
Je leert de juiste ingrediënten te gebruiken, verwerken en
het gerecht mooi af te werken. Je staat ook in voor de
verkoop van deze gerechten en de bediening.
Je zorgt ook voor het klaarmaken van de zaal, van het
buffet of van de toonbank, ruimt af en maakt schoon.
TAPSTRAAT 12 KORTESSEM

HOTEL-RECEPTIONIST
(7 BSO)

In de opleiding hotelreceptionist duaal leert men
de gasten te onthalen en te informeren over de
verblijfsvoorwaarden, de formaliteiten, de prijzen en
de diensten in een hotel of toeristische verblijfplaats,
reservaties te registreren, check-in en check-out procedures
uit te voeren, in te staan voor de administratieve en de
financiële verwerking van gastendossiers en de veiligheid
in het hotel te garanderen, teneinde het verblijf van de
gast zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
ELFDE-LINIESTRAAT 22 HASSELT

GROOTKEUKEN & CATERING
(5 & 6 BSO)

GROOTKEUKEN KOK
(7 BSO)

Hier leert men de voorbereidende werkzaamheden uit te
voeren in functie van warme en koude bereidingen, op
grote schaal ingrediënten en voedingsmiddelen tot
gezonde en smaakvolle maaltijden of maaltijdcomponenten te verwerken, voedingsmiddelen te
bestellen, te ontvangen en grootkeukenprocessen
op te volgen, teneinde de maaltijden te
distribueren op een technische, efficiënte
en hygiënische manier.
ELFDE-LINIESTRAAT 22 HASSELT

BROOD-EN BANKETBAKKERIJ
(5 & 6 BSO)

In de opleiding brood- en
banketbakkerij duaal leert men:
• verschillende soorten (gist)
degen (broden, zachte en harde luxe, taarten,
• gerezen bladerdeegproducten,
gezondheidsgerelateerde producten, ...)
• verschillende soorten degen en beslagen (vet-, kooken bladerdeegproducten, producten van beslagen,
producten met beslagen,
• gezondheidsgerelateerde producten, ...)
• bereiden, verwerken, bakken, afwerken, bewaren
en verpakken volgens de voorschriften van de
voedselveiligheid. Men leert ook de brood- en
banketbakkerijproducten uitstallen en verkopen,
alsook een (banket)bakkerij organiseren.
ELFDE-LINIESTRAAT 22 HASSELT

CHOCOLATIER
(7 BSO)

In de opleiding chocolatier duaal leert men
chocoladeproducten (pralines, chocoladestukken, koekjes,
...) bereiden, verwerken, afwerken, bewaren en verpakken
volgens de voorschriften van de voedselveiligheid. Men
leert ook de chocoladeproducten uitstallen en verkopen,
ELFDE-LINIESTRAAT 22 HASSELT

