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Startbonus voor de leerling 
OAO, SAO & DA 

De startbonus is een premie voor leerlingen die een opleiding volgen in leren en werken of duaal leren. 
De leerling heeft een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO), een stageovereenkomst 
alternerende opleiding (SAO) of een deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA) gesloten. Voor jongeren met een 
goedgekeurde initiële aanvraag (van voor 1 september 2018), die ongewijzigd verderloopt, geldt de oude 
regelgeving (KB 1/9/2006).  

NIEUWE REGELING SINDS 1 SEPTEMBER 2018  

De nieuwe regeling is van toepassing sinds 1 september 2018 als de startbonus voor het eerst wordt 
aangevraagd of als er al een goedgekeurde initiële aanvraag (oude regeling) is, maar de leerling verandert 
van opleiding en/of werkgever (ander ondernemingsnummer). De nieuwe regeling is ook van toepassing 
voor leerlingen duaal leren in het voltijds onderwijs. 

VOORWAARDEN 

De leerling krijgt de startbonus als aan een aantal voorwaarden is voldaan, namelijk: 
− de leerling heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding (OAO, SAO, DA) 
− de leerling heeft de officiële verblijfplaats in Vlaanderen. 
− de leerling is geslaagd voor het schooljaar. 
− de leerling werd minstens 3 maanden opgeleid met een OAO, SAO of DA in het schooljaar waarvoor 

de bonus aangevraagd wordt (mag bij verschillende ondernemingen zijn) 
− de leerling is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd 

wordt. Deze voorwaarde geldt enkel bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Zodra 
er een eerdere start- of stagebonus voor de leerling betaald werd, vervalt de leeftijdsvoorwaarde. 

− de leerling doet een aanvraag bij het departement Werk en Sociale Economie binnen de 4 maanden 
na het einde van het schooljaar (waarvoor hij of zij de aanvraag doet). Is deze termijn voorbij, 
dan wordt de aanvraag voor dat schooljaar geweigerd. 

Voor de start- en stagebonus loopt een schooljaar altijd van 1 september tot en met 31 augustus. 

BEDRAG EN BETALING 

De startbonus wordt betaald na het einde van een schooljaar. De leerling kan de bonus maximum 3 keer 
krijgen. Bij de eerste en tweede toekenning is de bonus €500, bij de derde toekenning is dit €750. 

AANVRAAG 

Om de startbonus te ontvangen, doet de leerling de aanvraag startbonus binnen de 4 maanden na het 
einde van het schooljaar bij het departement Werk en Sociale Economie (DWSE). Deel I van de aanvraag 
vult de leerling zelf in. Als de leerling jonger is dan 18 jaar moet de wettelijk vertegenwoordiger de 
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aanvraag ook ondertekenen. Deel II wordt door de opleidingsverstrekker ingevuld. Bij de aanvraag wordt 
een kopie van de OAO, SAO of DA gevoegd. 

De aanvraag wordt bij voorkeur gemaild naar startenstagebonus@vlaanderen.be.  

De leerling krijgt altijd een ontvangstbevestiging van het Departement WSE. Een aanvraag per post is dan 
niet meer nodig.  

De aanvraag kan ook met de post verstuurd worden naar: 

Departement Werk en Sociale Economie 
Start- en stagebonus 
Koning Albert II-laan 35 bus 20 
1030 Brussel 

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, brengt het departement WSE de leerling hiervan op de hoogte. De 
startbonus wordt ten laatste een maand na de beslissing betaald. 

Komt de aanvraag te laat aan, dan wordt de startbonus voor dit schooljaar niet betaald. De afgestempelde 
postdatum of de verzendingsdatum van de mail gelden als bewijs. Als de aanvraag geweigerd wordt, 
brengt het departement WSE de leerling daarvan op de hoogte. 

Meer informatie: www.vlaanderen.be/startbonus. 

OUDE REGELING (KB 2006)  

De oude regeling en oude voorwaarden voor de startbonus blijven ook na 1 september 2018 gelden als er 
al een goedgekeurde initiële aanvraag (oude regeling) is. Dit betekent dat de leerling bij dezelfde 
werkgever blijft (zelfde ondernemingsnummer) én in dezelfde opleiding. De oude regeling blijft ook gelden 
als de overeenkomst verlengd wordt (de periode tussen twee overeenkomsten bij dezelfde werkgever 
voor de dezelfde opleiding is minder dan 3 maanden). 

LEERLINGEN UIT HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  

Leerlingen die wonen in het Brussels hoofdstedelijk gewest kunnen in aanmerking komen voor een premie 
voor jongeren in alternerende opleiding. Voor het toekennen van deze premie is Actiris bevoegd. De 
voorwaarden en formaliteiten zijn anders dan deze voor de startbonus. Meer info hierover is terug te 
vinden op de website van Actiris: www.actiris.brussels/nl/burgers/duaal-leren. 

Contact 

Departement Werk en Sociale Economie 

www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers 

werkplekduaal@vlaanderen.be 
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