
FINANCIËLE SITUATIE LEERLING
Overeenkomsten UITBREIDING



Leerlingen met een 
OAO



Leervergoeding



Leervergoeding (art. 7)

Fiche: leervergoeding

Bedrag
(vanaf 1/09/2021)

Voorwaarden

480,90 euro/maand
De leerling heeft de tweede graad van het secundair onderwijs nog niet met succes beëindigd en zit in het eerste 

opleidingsjaar van de alternerende opleiding.

530,70 euro/maand

De leerling heeft de tweede graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd en start met een 
alternerende opleiding.

Of de leerling heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd. Hij/zij start in een 
tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding. Het kan eventueel ook om een eerste opleidingsjaar van 

een andere opleiding gaan.

572,10 euro/maand

De leerling heeft het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd.
Of de leerling heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes beëindigd. Het kan 

eventueel om verschillende opleidingen gaan.
Of de leerling heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) met succes beëindigd.



Leervergoeding (art. 7)

Uren opleiding op de werkplek + uren opleidingsverstrekker 
= betaald

Afwezigheden kunnen invloed hebben op de vergoeding
Schoolvakantie m.u.v. de dagen opleiding mits een leeropportuniteit tijdens de 
schoolvakanties
Ziekte

De bedragen moeten door iedereen gevolgd worden 

Verhoging volgend opleidingsjaar = 1 september           



Woon-werkverkeer



Woon-werkverkeer (art. 8)

De onderneming komt op dezelfde manier als voor gewone 
werknemers tussen in de kosten van woon-werkverkeer met 
het openbaar of privé-vervoer

Openbaar vervoermiddel
Gunstigere regeling via sectorale cao of cao onderneming mogelijk

Dagen werkplek



Sociale zekerheid



Jaarlijkse vakantie
Betaalde vakantiedagen OPBOUW

Vanaf de eerste dag van de OAO
Dagen opleiding (werkplek, school) + gelijkgestelde dagen

Onbetaalde vakantiedagen in de schoolvakantie ≠ 
gelijkgestelde dagen (Max. +/- 15 dagen per kalenderjaar)

Per kalenderjaar 
Principe privé:

Aantal dagen betaalde vakantie in het huidige 
kalenderjaar (vakantiejaar) = afhankelijk van de 
prestaties in het vorige kalenderjaar (vakantiedienstjaar)

Fiche: betaalde vakantiedagen (OAO)



Jaarlijkse vakantie
Betaalde vakantiedagen OPNAME

In de schoolvakanties
Overleg werkplek en leerling

Na de opleiding bij werkgever binnen zelfde kalenderjaar
Vb. OAO van 1/10/2021 – 30/06/2022

De opgebouwde betaalde vakantiedagen van 1/10/2021 –
31/12/2021 moeten worden opgenomen in 2022

Tijdens de schoolvakanties (krokus- en/of paasvakantie)
Tussen 01/07/2022-31/12/2022 bij andere onderneming



Jaarlijkse vakantie
Vakantiegeld leerling-arbeider

Bedrag en betaling
15,38% op de leervergoeding aan 108% 
Geen betaling op de vakantiedag zelf
Betaling door vakantiefonds in mei/juni via 
overschrijving



Jaarlijkse vakantie
Vakantiegeld bediende

Bedrag en betaling
Leervergoeding op dag betaalde vakantie (enkel)
92% op leervergoeding (dubbel)
Onderneming betaalt
Vakantiegeld uit dienst



Ziekte en privé-ongeval

Bij ziekte of privé-ongeval moet de leerling de werkplek
Onmiddellijk verwittigen
Doktersattest conform afspraken arbeidsreglement

Stap 1: Gewaarborgde vergoeding betaald door 
onderneming 

Verschil arbeider of bediende

Stap 2: Ziekte-uitkering betaald door mutualiteit
Eigen ziekenboekje
Wachttijd 



Ziekte en privé-ongeval
Gewaarborgde vergoeding

Leerling-arbeider
Na 1 maand anciënniteit
7 kalenderdagen aan 100%, 8ste tot 14 dag 85,88% en van 
de 15de tot de 30ste dag 25,88%

Leerling-bediende
Geen anciënniteitsvoorwaarde, vanaf eerste dag OAO
Eerste 30 kalenderdagen: leervergoeding aan 100%

Tijdens (onbetaalde) schoolvakantie: geen gewaarborgde
vergoeding
Uitsluiting: zware fout van de leerling/betaalde sport

Meer info op de website van FOD WASO
Fiche: arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval (OAO)

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42337


Ziekte-uitkering mutualiteit
Ziekenboekje op eigen naam

Tot 31/12 van het jaar waarin de ll. 18j wordt: 
Openen eigen ziekenboekje bij ziekte > periode 
gewaarborgde vergoeding
Geneeskundige verstrekkingen via ziekenboekje ouder 
(persoon ten laste)

Vanaf 1/1 van het jaar waarin de ll. 19j wordt:
Ziekenboekje openen
Uitkering en geneeskundige verstrekkingen via eigen 
ziekenboekje

Meer info over aangifte/erkenning arbeidsongeschiktheid op 
website RIZIV

Fiche: ziekte-uitkering en openen ziekenboekje 

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemers-werklozen/Paginas/aangifte-erkenning-arbeidsongeschiktheid-als-werknemer-werkloze.aspx#.WfLOA5VlJPY


Ziekte-uitkering mutualiteit
Wachttijd

Wachttijd van 1 jaar en gedurende deze periode voldoende 
arbeidsdagen kunnen bewijzen

of vrijgesteld zijn van wachttijd
3de jaar BSO, KSO of TSO – 6de jaar ASO – 5de jaar OV3 
beëindigd en
hoedanigheid van gerechtigde bekomen binnen bepaalde 
periode na de studies



Ziekte-uitkering mutualiteit

60% van de leervergoeding vanaf 2de tot de 6de maand

Vanaf 7de maand berekening op basis van
minimumuitkering

Meer info op de website van RIZIV

Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid: % van de leervergoeding 
afhankelijk gezinssituatie

Meer info op de website van RIZIV

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/min-uitkering.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/bedragen/werknemers-werklozen/Paginas/max-uitkering-invaliditeit.aspx#.WeifVuRlJPY


Ziekte-uitkering mutualiteit
Zwanger

Verplicht mee te delen 8 weken voor de vermoedelijke
bevallingsdatum) 

Beschermde periode vanaf kennisgeving 
Tot 1 maand na het zwangerschapsverlof
Bij beëindiging van de OAO door de onderneming 
riskeert de onderneming een schadevergoeding van 6  
maanden leervergoeding (arbeidswet)

Moederschapsrust
15 weken

1 week verplicht voor de vermoedelijke bevallingsdatum
9 weken verplicht na de bevallingsdatum
5 weken facultatief voor of na de bevalling



Ziekte-uitkering mutualiteit
Moederschapsuitkeringen

Moederschapsuitkering
Indien wachttijd (6 maanden) vervuld of ervan vrijgesteld
Eerste 30 dagen: 

82% van de gemiste leervergoeding

Vanaf 31ste dag tot einde: 
75% van de gemiste leervergoeding



Arbeidsongeval
Arbeidsongeschiktheid

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij leerlingen
Vanaf de dag na het ongeval 90% van het gemiddeld 
dagloon
Betaald door de arbeidsongevallenverzekering waarbij de 
onderneming is aangesloten
Leervergoeding voorbije jaar/365 x 90% maar nooit lager 
dan 6 699,73

Blijvende arbeidsongeschiktheid
% (graad van arbeidsongeschiktheid) van het gemiddeld 
loon van een meerderjarige werknemer in de 
beroepscategorie

.



Tijdelijke werkloosheid
Overbruggingsuitkeringen

Uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid bij weerverlet, 
economische redenen, COVID-19,… 

Voor dagen opleiding werkplek
Geen wachttijd

Administratieve formaliteiten 
Onderneming vraagt tijdelijke werkloosheid aan bij 
Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Leerling doet aanvraag uitkering bij Hulpkas voor 
Werkloosheidsuitkeringen (HvW) of Vakbond



Tijdelijke werkloosheid
Overbruggingsuitkeringen

Administratieve formaliteiten (vervolg)
Onderneming doet maandelijkse aangifte

Leerling bezorgt maandelijks een C3.2A aan HVW of 
vakbond + maandelijks attest regelmatige lesvolging

HvW of vakbond betaalt de overbruggingsuitkering aan 
de leerling

Dagbedrag samenwonende €11,67
Meer info op de website van RVA

COVID-19: vereenvoudigde procedure

Meer info op onze coronapagina

https://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/overbruggingsuitkeringen
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/alternerende-opleidingen-coronavirus


Wettelijke 
feestdagen



10 wettelijke feestdagen

1 januari,
Paasmaandag,
1 mei (Feest van de arbeid),
Hemelvaartsdag,
Pinkstermaandag,
21 juli (nationale feestdag),
15 augustus  (Tenhemelopneming),
1 november (Allerheiligen),
11 november (Wapenstilstand),
25 december (Kerstmis).



10 wettelijke feestdagen

Geen ‘tewerkstelling’
Betaalde dagen

Ook in de schoolvakanties

Feestdag valt samen met zondag of een inactiviteitsdag
Betaalde vervangingsdag



Groeipakket



Gezinsbijslag

Gezinsbijslag (kinderbijslag) blijft behouden

Onvoorwaardelijk t.e.m. maand waarin leerling 18 jaar 
wordt 

Voorwaardelijk: vergoedingen uit alternerende opleiding 
hebben geen invloed

Fiche: kinderbijslag Vlaanderen/BHG



Schooltoeslag

Leerling duaal leren 
Gelijkgesteld met leerling leren en werken

Meer info op de website van Vlaanderen.

https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-groeipakket


Belastingen en 
fiscaliteit



Belastingen

Belastingvrije som: €9 050 (IJ 2021 – AJ 2022)
Leerling betaalt geen belastingen op wat hij/zij verdient 
met leervergoedingen + vakantiegeld

Ook studentenwerk,… telt mee

Belastingfiche 281.10 via onderneming

Fiche: belastingen en fiscaliteit



Fiscaliteit
Netto-bestaansmiddelen

Netto-bestaansmiddelen van jongere in 2021 (AJ 2022) 
mogen niet hoger zijn dan

€3 410 bij gehuwde of wettelijk samenwonende ouders
€4 920 bij alleenstaande ouder 

Netto-bestaansmiddelen = alle regelmatig of toevallig 
verworven inkomsten) 

Leervergoedingen, vakantiegeld, vervangingsinkomen,…
Inkomsten uit studentenwerk
Onderhoudsuitkeringen
….



Fiscaliteit
Vrijstellingen

Vrijstellingen (AJ 2022)

eerste schijf van €2 840 inkomsten uit OAO 
eerste schijf van €3 410 onderhoudsuitkeringen 
forfaitair bedrag van 20%



Fiscaliteit
Nog fiscaal ten laste?

Nog fiscaal ten laste? Het hangt af van:
Leervergoeding op jaarbasis, 
Andere inkomsten (studentenarbeid, onderhoudsgeld,…)
Of ouder fiscaal alleenstaande is of gehuwd of wettelijk 
samenwonend

Het is moeilijk om algemene conclusies te trekken!
Er kan van uitgegaan worden dat een leerling die recht 
heeft op de onbetaalde schoolvakanties op basis van 
zijn/haar OAO, nog fiscaal ten laste zal zijn.



Andere 
tegemoetkomingen



Andere tegemoetkomingen

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)
Meer info op de website van VDAB

Leefloon leerling
GPMI – invloed maar mogelijk stuk vrijgesteld
Meer info bij lokale begeleider

Werkloosheidsuitkering
Meer info op de website van VDAB

Ouders met vervangingsinkomen
Per situatie te bekijken, samen met de bevoegde 
instantie

https://www.vdab.be/arbeidsbeperking/duaal-leren
https://www.vdab.be/vrijstellingen/niet-erkend


Leerlingen met een 
SAO



Onbezoldigd (art. 7)

Onbezoldigd
Onkostenvergoeding mogelijk



Leerlingen met een 
OAO of SAO



Startbonus



Voorwaarden

Voor leerlingen die:
hoofdverblijfplaats hebben in Vlaams gewest.
een alternerende opleiding volgen met een SAO/OAO/DA
JONGER ZIJN DAN 18 JAAR op 1 SEPTEMBER VAN HET 
EERSTE SCHOOLJAAR waarvoor de BONUS WORDT 
TOEGEKEND.

Als er al toekenning gebeurde, vervalt de 
leeftijdsvoorwaarde voor toekenning als er opnieuw een 
bonus wordt aangevraagd.

het opleidingsjaar MET VRUCHT beëindigd hebben
een ‘arbeidsdeelname’ van MINSTENS 3 MAANDEN hebben 
in het schooljaar waarvoor aanvraag gebeurt (mag 
combinatie zijn)

Fiche: startbonus voor de leerling



Toekenning en bedrag

kan maximaal 1 keer per schooljaar worden toegekend.

kan in totaal 3 keer ontvangen worden.

€500 - €500 - €750



Aanvraag en betaling

Aanvraag bij departement WSE

Termijn aanvraag:
Ten laatste binnen 4 maanden na einde schooljaar (31/12)

Aanvraagformulier:
Leerling vult Deel I in
Opleidingsverstrekker vult Deel II in
Kopie van de overeenkomst toevoegen

Meer info via deze link op de website van Vlaanderen.

https://www.vlaanderen.be/startbonus/startbonus-volgens-de-regelgeving-na-1-september-2018


Studentenarbeid



Mogelijkheden

Tijdens schooljaar
ANDERE onderneming
-18 jaar: enkel onbetaalde dagen schoolvakantie
+18 jaar: onbetaalde dagen schoolvakantie, weekends, 
voor of na opleidingsdag,…

Juli-augustus
OOK ZELFDE onderneming als deze waar leerling wordt 
opgeleid is mogelijk

Behoudens federale wijzigingen (studentenarbeid is een 
federale bevoegdheid)

Fiche: studentenarbeid



Overeenkomst 
opmaken en 

opvolgen



Overeenkomst opmaken en opvolgen

App.werkplekduaal.be
Tutorial: een overeenkomst opmaken in het digitale loket

Live sessies
Erkenning van ondernemingen
Overeenkomsten basis
Overeenkomsten uitbreiding

Vragenuurtjes

Info, fiches en modeldocumenten via onze website
Info voor ondernemingen
Info voor opleidingsverstrekker

https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-begeleiden-bij-alternerend-leren


Vragen?

werkplekduaal@vlaanderen.be

mailto:werkplekduaal@vlaanderen.be

