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HEB JE VRAGEN? 
WIL JE LID WORDEN? 
NEEM CONTACT MET ONS OP!

9300 Aalst. . . . . . . . . . . . Houtmarkt 1 053 72 78 13
2018 Antwerpen  . . . . . . . Ommeganckstraat 35 03 220 66 92
8000 Brugge . . . . . . . . . . Zilverstraat 43 050 44 10 10
1060 Brussel . . . . . . . . . . Zwedenstraat 45 02 552 03 63
9200 Dendermonde  . . . . . Dijkstraat 59 052 25 92 82
9000 Gent . . . . . . . . . . . . Vrijdagmarkt 9 09 265 52 13
3500 Hasselt . . . . . . . . . . Gouverneur Roppesingel 55 011 28 71 41
8500 Kortrijk . . . . . . . . . . Rijselsestraat 19 056 26 82 00
3000 Leuven . . . . . . . . . . Maria Theresiastraat 119 016 22 22 05
2800 Mechelen  . . . . . . . . Zakstraat 16 015 29 90 45
8400 Oostende  . . . . . . . . J. Peurquaetstraat 27  059 55 60 50
8800 Roeselare . . . . . . . . Zuidstraat 22 / 22 051 26 00 70
9600 Ronse . . . . . . . . . . . Stationsstraat 21 055 33 90 15 
9100 Sint-Niklaas . . . . . . Vermorgenstraat 9 03 760 04 30
2300 Turnhout . . . . . . . . . Grote Markt 48 014 40 03 18

EN WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Met een stageovereenkomst alternerende opleiding bouw je geen sociale 
rechten op. Met een overeenkomst alternerende opleiding en met een 
deeltijdse arbeidsovereenkomst doe je dat wel:
• De duur van de overeenkomst vanaf januari van het jaar waarin je je 19e 

verjaardag viert, wordt meegenomen in je pensioenberekening. 
• De duur van de overeenkomst wordt geheel of gedeeltelijk afgetrokken van 

de beroepsinschakelingstijd (BIT). De BIT is de periode van 310 dagen die 
je moet doorlopen voordat je recht hebt op een inschakelingsuitkering.*

• Als je genoeg dagen hebt gewerkt, heb je recht op een werkloosheidsuitkering.

* De beroepsinschakelingstijd is de periode waarin je moet bewijzen aan de 
VDAB dat je je best doet om een job te vinden. Een opleiding volgen is ook een 
inspanning die hiervoor kan meetellen. Als je na deze periode toch geen werk 
hebt gevonden heb je recht op een inschakelingsuitkering. Deze uitkering krijg 
je niet zomaar. Om te weten of een opleiding meetelt voor de BIT en wat de 
voorwaarden voor de inschakelingsuitkering zijn neem contact op met ons! 

MAG IK ER NOG EEN STUDENTENJOB
NAAST DOEN?

Voor de leerlingen in het alternerend onderwijs zijn er speciale regels 
voor studentenjobs. Dit geldt voor als je een (stage)overeenkomst 
alternerende opleiding hebt of een deeltijdse arbeidsovereenkomst in het 
alternerend leren. Ook als je in een brugproject zit mag je als jobstudent 
werken volgens deze regels:
• Je mag enkel werken op het moment dat je niet aanwezig moet zijn op 

school of op je stagewerkplek.

• Het moet bij een andere werkgever zijn dan waar je je praktijk volgt, 
uitgezonderd de maanden juli en augustus. 

• Je mag geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen.

LET OP! Als je veel werkt zit je snel aan de kinderbijslaggrens. Vraag zeker bij 
ons na hoeveel je mag verdienen, dan kom je niet voor verrassingen te staan!
Je mag een studentenjob op je stagewerkplek in juli en augustus weigeren 
als je die wordt aangeboden. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

DE STARTBONUS

Voor de startbonus moet je jonger zijn dan 18 jaar op 1 september van het 
schooljaar waarvoor je de bonus voor de eerste keer aanvraagt. Je moet 
slagen voor je opleidingsjaar. Nog een voorwaarde is dat je werkplek in het 
Vlaamse gewest ligt en dat je zelf ook in het Vlaamse gewest woont. Je hebt 
maximaal recht op 3 betalingen voor 3 opleidingsjaren. Het eerste en tweede 
bedrag is 500 euro, het derde 750 euro.

MAGIK?

De jongerenmedewerkers van vzw Magik? geven het antwoord op al 
je vragen over studentenjobs, stages, studietoelages, opleidingen en 
solliciteren. Daarbij organiseren we schoolverlaterslessen over deze 
onderwerpen in de laatste klassen van het secundair en hoger onderwijs. 
Meer info vind je terug in onze gratis brochures en op onze site www.magik.
be. Daar kan je je ook inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief. Vanaf je 
15e jaar word je als scholier of student gratis Magik?-lid en kan je altijd op 
ons rekenen. 

DEELTIJDS
LEREN.BE
 WERK EN SCHOOL COMBINEREN / 2018 - 2019



LEREN OP DE SCHOOLBANK EN
OP DE WERKPLEK COMBINEREN?

Leren op school combineren met leren op een werkplek, dat kan in het duaal 
leren. Je mag eraan beginnen vanaf je 16 jaar, of vanaf je 15 jaar mits je de eerste 
2 leerjaren van het secundair onderwijs hebt beëindigd (je hoeft niet geslaagd 
te zijn). Je gaat een aantal dagen per week naar school en een aantal dagen per 
week leer je een beroep aan binnen een bedrijf. Op deze manier ontwikkel je een 
heleboel vaardigheden waarmee je sterker staat als je op zoek gaat naar een 
job of wanneer je verder wil studeren. We leggen je uit hoe dit in zijn werk gaat.

HOE WERKT DUAAL LEREN?

Per studierichting ligt al vast hoeveel dagen je naar school gaat en hoeveel 
dagen je leert op de werkplek. Zo weet je van tevoren wat er van je verwacht 
wordt en hoeveel je gaat verdienen. De opleidingen kan je volgen in het 
voltijds secundair onderwijs, een centrum voor deeltijds beroepssecundair 
onderwijs of een Syntra-lesplaats. Je kan inmiddels 50 studierichtingen in 
duaal leren volgen op 83 scholen. In een aantal van deze richtingen kan je 
in het voorjaar van 2019 2 weken op werkstage in het buitenland via een 
toelage van Erasmus Duaal. Meer weten? Magik? geeft je alle informatie!

HOE INSTAPPEN IN DUAAL LEREN?

Je kan rechtstreeks toegelaten worden of eerst een voortraject moeten 
doorlopen. Zo’n voortraject wordt de aanloopfase genoemd. Beide pistes 
worden als voltijds secundair onderwijs beschouwd. Het is ook mogelijk om 
verschillende onderdelen te volgen. Op deze manier kan je kwalificaties behalen 

die je weer kunt gebruiken in het verdere verloop van je duaal leren traject.
Om direct te mogen instappen geldt het volgende:
• Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.
• Je moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de betreffende 

richting en een positief advies van de klassenraad krijgen. 
• Als je ingeschreven bent als werkzoekende moet je een positief advies 

hebben gekregen van de VDAB.
• Je mag beginnen tot de laatste lesdag van oktober.

Misschien moet je nog aan wat zaken werken voordat je mag instappen. 
Dan kan het bijvoorbeeld gaan over vaktechnische vaardigheden, maar 
ook vaardigheden die je nodig hebt om jezelf goed te kunnen redden op de 
werkvloer of om wat sterker te staan bij het zoeken naar een job. Tijdens de 
aanloopfase leer je de vaardigheden die je nodig hebt om succesvol een duale 
richting te kunnen volgen. Als je leert op een werkplek tijdens de aanloop-
fase word je niet betaald. Je kan op elk moment in het jaar beginnen in de 
aanloopfase en op elk moment doorstromen naar het duaal leren, als je op 
dezelfde school blijft. De klassenraad moet je wel een positief advies geven.

WAT ZIJN DE REGELS VAN
DE OVEREENKOMSTEN?

Na een intakegesprek sluiten jij, je school en het bedrijf waar je gaat 
werken een overeenkomst. Er zijn 3 verschillende overeenkomsten 
mogelijk, afhankelijk van het aantal uren dat je op de werkvloer doorbrengt 
en de opleiding die je gaat volgen.
• Een stageovereenkomst alternerende opleiding
• Een overeenkomst alternerende opleiding
• Een deeltijdse arbeidsovereenkomst (school ondertekent niet mee)

STAGEOVEREENKOMST 
ALTERNERENDE OPLEIDING 

De stageovereenkomst alternerende opleiding is alleen geldig voor de 
opleidingen in het duaal leren en voor alle opleidingen die in de toekomst 
onder het duaal leren vallen waarin je gemiddeld minder dan 20 uur per 
week op jaarbasis op de werkvloer leert. 
• Je krijgt geen leervergoeding.
• Je bouwt geen sociale rechten op.

OVEREENKOMST
ALTERNERENDE OPLEIDING

De overeenkomst alternerende opleiding geldt voor alle opleidingen in het 
duaal leren, voor alle opleidingen die in de toekomst daaronder vallen, 
maar ook voor de opleidingen die nog niet bij het duale systeem horen, waar 
je op jaarbasis gemiddeld minstens 20 uur per week op de werkplek leert.
• Het bedrijf geeft je een leervergoeding oplopend van 462,20 euro tot 

maximaal  549,90 euro per maand. 
• Je bouwt een aantal rechten op voor de sociale zekerheid en je ouders 

behouden het recht op kinderbijslag.

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST

De deeltijdse arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen de leerling en 
het bedrijf. Voor deze overeenkomst gelden de volgende regels:
• Je werkt in een sector in de non profit waar de sociale maribel van toepassing 

is, het is mogelijk om meer maar ook minder dan 20 uur te werken.

• Je volgt een opleiding in een niet-duale studierichting in het DBSO en je 
leert minder dan 20 uur per week op de werkplek. 

• Je ontvangt een loon dat afhankelijk is van de sector waarin je werkt. 
• Je bouwt sociale rechten op. 

DEELTIJDS LEREN & WERKEN: HOEVEEL VERDIEN IK?

De stageovereenkomst alternerende opleiding geeft geen recht op een 
leervergoeding. Met een overeenkomst alternerende opleiding bedraagt je 
leervergoeding per maand:

1) 462,20 euro tijdens je eerste opleidingsjaar, als je nog geen getuigschrift 
    hebt van de tweede graad van het secundair onderwijs.
2) 510,10 euro 
   •  Het eerste opleidingsjaar als je een getuigschrift van de tweede graad
      van het secundair onderwijs hebt. 
   •  Als je je eerste jaar van je duale opleiding hebt gehaald. 
3) 549,90 euro
   •  Als je een studiegetuigschrift van het eerste jaar van de derde graad 
      hebt behaald.
   •  Als je twee opleidingsjaren van een duale opleiding hebt behaald (dat 
      mogen ook verschillende opleidingen zijn).
   •  Als je de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs 
      (OV3) hebt behaald. 

De bedragen van de leervergoeding vallen binnen de grens van het 
kindergeld. Als je een deeltijdse arbeidsovereenkomst hebt, ontvang je een 
loon. De hoogte hiervan hangt af van de cao in de sector. Als je wil weten 
hoeveel je verdient in een bepaalde sector, vraag het ons.


