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I. Duaal leren? Wat nu? 

Beste mentor, directeur, bedrijfsleider, … 

Beste leerling en ouder 

Ongetwijfeld hoorde u al van “duaal leren”. Bij 

duaal leren ontwikkel je vaardigheden op school 

én op de werkvloer. Deze werkwijze biedt alle 

partijen heel wat voordelen. 

 Als jongere word je klaargestoomd voor het 

echte werk én vind je na je studies sneller een 

job. 

 Als school of opleidingsaanbieder krijg je meer 

voeling met de praktijk en bied je jongeren 

een motiverende formule aan om een 

diploma/getuigschrift te behalen. 

 Als onderneming help je leerlingen om hun 

opleiding af te ronden én leid je meteen de 

werknemers van de toekomst op. 

Klinkt goed, niet? Je vindt meer informatie op: 

https://www.duaalleren.vlaanderen/ 

 

https://www.duaalleren.vlaanderen/leerlingen
https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingsverstrekkers
https://www.duaalleren.vlaanderen/ondernemingen
https://www.duaalleren.vlaanderen/
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Ook in onze school bieden we vanaf 2020-2021 

een aantal studierichtingen in het 7de jaar in het 

duale traject aan: kinderbegeleider, zorgkundige, 

lasser-monteerder en installateur 

gebouwenautomatisering.  

In deze brochure bundelen we essentiële 

informatie voor zowel leerlingen als 

ondernemingen. Je vindt in deze brochure: 

 praktische informatie over de organisatie van 

duaal leren  

 informatie over het wettelijk kader rond duaal 

leren 

 verwijzingen naar de nodige formulieren en 

instanties  

Mevr. N. Coemans 

Directeur Atheneum Sint-Truiden – campus 

Speelhof  
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II. Algemene informatie 

2.1 Wat is duaal leren? 

Duaal leren is een geïntegreerd traject in het 

secundair onderwijs.  Algemene vorming, 

beroepsgerichte vorming en werkervaring vormen 

in deze opleidingen één geheel. Op onze campus 

betekent dit concreet dat jongeren 3 dagen per 

week op school leren en 2 dagen per week op de 

werkplek leren. We combineren deze alternerende 

werking met ± 10 weken fulltime (5 dagen/week) 

werken op de werkplek. We zijn ervan overtuigd 

dat het duale traject de leerlingen een intense en 

leerrijke ervaring biedt. 

Jongeren verwerven tijdens het duale traject de 

vereiste vaardigheden voor een kwalificatie. Het 

leertraject bestaat uit een les- en 

werkcomponent. Beide componenten zijn volledig 

op elkaar afgestemd en vormen een 

samenhangend geheel. Bestaande 
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standaardtrajecten worden in overleg met de 

werkplek op basis van de noden/competenties 

van de leerling én de werkplek op maat van beide 

partijen uitgewerkt. Concreet betekent dit dat we 

vooraf goed afspreken welke competenties een 

leerling op school en/of op de werkplek leert! 

In het duale traject staat de 

voortdurende wisselwerking 

tussen het leren op school én op 

de werkplek centraal. Jongeren 

leren al doende, onder 

begeleiding van een mentor en 

met ondersteuning van een 

trajectbegeleider. Jongeren 

ontwikkelen zo competenties die hen in de 

toekomst ongetwijfeld goed van pas zullen komen 

tijdens hun zoektocht naar een job. 
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2.2 Onze visie 

Als GO!-school zijn we een sterke voorstander 

van duaal leren. De voortdurende afwisseling 

tussen leren op school en leren op de werkplek 

maakt van duaal leren een sterk alternatief naast 

het reguliere aanbod.  

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich 

verder professionaliseren in een traject dat best 

aansluit bij de eigen 

onderwijsbehoeften én dat 

hen gericht voorbereid op 

deelname aan de 

arbeidsmarkt. 

Leerlingen die zowel arbeidsrijp als arbeidsbereid 

zijn, willen we de kans bieden om 

studierichtingsgebonden competenties 

grotendeels op de werkvloer te verwerven. Het 

duale traject is voor hen een interessante keuze. 

Leerlingen met nood aan meer gerichte input (in 

de vorm van lessen op school) wordt geadviseerd 
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hun diploma te behalen in het reguliere traject. 

We zetten op deze manier in op een verlaging 

van de ongekwalificeerde uitstroom. 

We kiezen bewust voor het parallel aanbieden van 

het reguliere en duale traject. Het duaal traject 

zorgt er immers voor dat leerlingen ook in 

arbeidsmarktgerichte studierichtingen een keuze 

kunnen maken die is afgestemd op hun 

behoeften.  

Ook het werkveld is vragende partij voor een 

duaal traject. Het biedt werkgevers een 

uitgelezen kans om arbeidsrijpe en arbeidsbereide 

leerlingen specifieke competenties aan te leren op 

de werkvloer. 

Deze ‘startende’ werknemers krijgen begeleiding 

op de werkvloer én zijn op vaste dagen 

verbonden aan de werkgever. Leerlingen worden 

zo door de werkgever zelf gericht voorbereid op 

de werkvloer.  
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2.3 Waarom kiezen voor duaal leren? 

Voordelen voor leerlingen:  

 Leerlingen leren in een 

reële werksituatie: kennis 

en vaardigheden worden op 

de werkplek aangeleerd, 

toegepast of verder 

ingeoefend.  

 Leerlingen kunnen door de zeer authentieke 

ervaringen op de werkplek een bewuste keuze 

maken voor een bepaalde job. 

 Leerlingen leren vaardigheden die later goed 

van pas komen: gepast communiceren op de 

werkvloer, feedback vragen, met deadlines 

werken … 

 Leerlingen worden sterker gemotiveerd door 

het verwerven van leerinhouden in 

authentieke situaties.  

 Leerlingen maken op de werkplek kennis met 

nieuwe tendensen en leren in een reële 

situatie werken. 
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 Leerlingen maken kennis met de realiteit van 

een bedrijfsstructuur. Ze ervaren wat de 

verwachtingen van het werkveld zijn en 

versterken zo hun competenties. 

 Leerlingen krijgen een realistisch beeld van de 

job en een beter idee van wat ze later willen 

doen. 

 Deze eerste werkervaring staat mooi op je CV 

en opent sneller deuren bij je latere zoektocht 

naar een job 

Bron: Z.n., Duaal Leren, Agoria, internet, 2020, 

(https://duaalleren.agoria.be/) 

Voordelen voor de werkplek: 

 Als werkplek duaal leren krijg je de kans om 

jongeren mee te vormen en opleiden. Je zorgt 

er mee voor dat ze de juiste 

competenties en 

vaardigheden ontdekken, 

verwerven en versterken. Zo 

worden ze klaargestoomd 

voor de arbeidsmarkt. 
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 De jongeren zijn gedurende lange tijd 

aanwezig op de werkvloer, hun productiviteit 

neemt toe.  

 De jongere en de mentor krijgen 

ondersteuning van de trajectbegeleider om het 

leerproces te begeleiden en vlot te laten 

verlopen.  

 Als bedrijf kan je mee inspelen op 

veranderende noden en zelf up-to-date 

blijven. Door het nauwe contac t met de 

school ontstaat er een sterke wisselwerking en 

worden jongeren kwalitatief goed opgeleid: de 

school voelt aan wat in het bedrijf leeft, als 

bedrijf volg je de ontwikkelingen binnen de 

opleiding op de voet. 

 Als bedrijf kom je potentiële medewerkers op 

het spoor. 

 Als bedrijf kan je door het aanbieden van een 

duaal traject de leercultuur in je eigen bedrijf 

versterken en op zo ook werken aan je eigen 

competenties.  
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2.4 Wat is het verschil tussen  

stage – deeltijds - duaal? 

Stage Duaal 

De school leert 

competenties aan en de 

leerling oefent deze in op 

de werkplek. 

De school én de 

werkplek leren 

competenties aan. 

Kortere periode 1 of meerder jaren 

School evalueert op het 

einde 

School en mentor 

evalueren tijdens het 

hele proces* 

Geen certificaten of 

studiebewijs 

(Deel)certificaten 

kunnen leiden tot een 

diploma 

Geen vergoeding 
Vergoeding volgens 

contract 

*mentor, trajectbegeleider maken concrete 

afspraken over  hoe de evaluatie zal verlopen. 

Bron: Z.n., Topunt, Roos M., internet, 2020, (https://www.topuntgent.be/)  



Infobrochure Duaal Leren  

 11 

2.5 Rollen en taken in een duaal traject 

Verschillende partijen werken samen om de 

leerling aan de hand van 

een geïndividualiseerd 

opleidingsplan alle 

competenties op de 

werkvloer én in de schoolse 

context te laten verwerven.  

2.5.1 School 

Trajectbegeleider: plant, organiseert en begeleidt 

het individuele duale traject van een leerling. Hij 

is betrokken bij de voorbereiding, screening en 

het volledige duale traject van de leerling. In 

overleg met de mentor en het bedrijf stelt de 

trajectbegeleider het geïndividualiseerde 

opleidingsplan van een leerling op. De 

trajectbegeleider is ook het eerste aanspreekpunt 

voor zowel de mentor als de leerling. De 

trajectbegeleider is meestal ook betrokken als 

leerkracht voor een beroepsspecifiek vak. 
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Leerkrachten duaal: dit team zorgt op school voor 

een goede opvolging en invulling van de te 

behalen competenties uit het opleidingsplan.  

Afhankelijk van de individuele leernoden van de 

jongere wordt een bepaalde leerkracht 

ingeschakeld voor de specifieke beroepsgerichte 

vorming.  

Coördinator duaal: deze 

persoon plant, organiseert en 

begeleidt de globale uitvoering 

van de duale trajecten. De 

coördinator is betrokken bij de 

selectie van werkplekken en 

waakt mee over een goede afstemming tussen 

werkplek en leerling. De coördinator stelt samen 

met de trajectbegeleider een DNA van de 

werkplek op. Deze informatie wordt ingezet om te 

zorgen voor een goede match met de leerling, op 

basis van zijn ‘leerlingenpaspoort’.  

Directie: de directeur volgt vanop een afstand het 

duale traject op.   
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2.5.2 Werkplek 

Begeleider: deze persoon leert één of meerdere 

competenties aan de leerling aan. Hij begeleidt de 

leerling dagelijks op de 

werkvloer.  

Mentor: hij plant, organiseert 

en begeleidt het individuele 

duale traject van een leerling 

van start tot finish. De 

mentor evalueert de leerling 

op de werkplek. 

Coördinator duaal: plant, organiseert en begeleidt 

de uitvoering van alle duale trajecten. 

Bron: Z.n., Duaal Leren, Agoria, internet, 2020, 

(https://duaalleren.agoria.be/) 
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2.5.3 Leerlingen 

Bij aanvang van de opleiding wordt de jongere 

gescreend op arbeidsrijpheid en 

arbeidsbereidheid. De klassenraad geeft een niet-

bindend advies. Als werkgever bepaal je zelf mee 

met welke jongere(n) je graag in zee gaat. Een 

correcte match is van zeer groot belang! 

De leerlingen nemen het eigen leren in handen 

tijdens het duale traject. 

Tijdens de voorbereiding 

krijgt elke leerling zicht op 

de eigen leernoden. Het 

‘leerlingenpaspoort’ brengt 

deze noden in kaart en 

toont duidelijk in welke 

contexten de leerlingen 

goed kunnen functioneren 

en welke ondersteuning en welk leerproces nodig 

is om het duale traject tot een succes te maken. 
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III. Onze school 

Atheneum Sint-Truiden Campus Speelhof zal 

vanaf september 2020 volgende opleidingen 

duaal aanbieden: 

 Derde leerjaar derde graad (7BSO) 

o Kinderbegeleider 

o Zorgkundige 

o Lasser-Monteerder 

o Installateur gebouwenautomatisering 

Meer informatie over de standaardtrajecten zijn 

te verkrijgen op school.  

 

Waarin verschilt een duale opleiding van een 

reguliere opleiding? 
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3.1 Wie kan er starten?  

Om te mogen starten met deze duale opleiding, 

moet je: 

 voldaan hebben aan de voltijdse 

leerplicht;  

 ofwel voldoen aan de 

toelatingsvoorwaarden tot het derde 

leerjaar van de derde graad BSO, 

ingericht als specialisatiejaar, waarop deze 

opleiding betrekking heeft. 

 Ofwel als zij-instromer beschikken over een 

gunstige beslissing van de klassenraad voor 

de opleiding duaal van de betreffende 

studierichting. 

 

  

Alle informatie in verband met 

vakantieregeling, belastingen, leervergoeding, 

overeenkomst,… vind je bij: “IV. Informatie 

voor de werkplek” 
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3.2 Praktische organisatie van duaal leren 

Bij duaal leren gaan we voor een zo rijk mogelijke 

ervaring bij leerlingen.  

Leerlingen gaan gedurende het schooljaar 2 

dagen per week aan de slag op de werkplek, 

gecombineerd met 10-12 weken blokstage per 

schooljaar. Het leren en inoefenen van 

vaardigheden op de werkplek staan dus centraal 

bij het duaal leren. 

Maar ook op school verwerven de leerlingen 

kennis en vaardigheden. 3 dagen per weken 

krijgen ze er algemene vorming én 

beroepsgerichte vorming. 

In dit persoonlijke traject spelen 

we kort op de bal: leerlingen 

leren het grootste deel van de 

beroepsgerichte kennis en 

vaardigheden op de werkplek.  

Competenties, kennis en 

vaardigheden die ze onvoldoende onder de knie 
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hebben, worden uitgelegd en ingeoefend op 

school. Leerlingen worden van heel nabij 

opgevolgd. Tijdens blokstages ervaren leerlingen 

wat een fulltime werkweek inhoudt.  

Studierichting Dagen Op 

School 

Dagen Op 

Werkplek 

7 Lassen – monteren Woensdag, 

donderdag 

en vrijdag 

Maandag 

en 

dinsdag 

7 Installateur 

gebouwenautomatisering 

Woensdag, 

donderdag 

en vrijdag 

Maandag 

en 

dinsdag  

7 Kinderbegeleider Maandag, 

donderdag 

en vrijdag 

Dinsdag 

en 

woensdag 

7 Zorgkundige Maandag, 

donderdag 

en vrijdag  

Dinsdag 

en 

woensdag  
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3.3 Matchen van leerlingen én werkplekken  

 

3.3.1 Screening en voorbereiding van de 

leerlingen 

Tijdens het schooljaar ontvangen leerlingen 

informatie over de mogelijkheid om een diploma 

te behalen in oftewel het reguliere traject, oftewel 

het duale traject. 

Duaal leren is niet elke leerling op het lijf 

geschreven.  Daarom gaan de school en het 

bedrijf samen met de leerling na of dit de juiste 

keuze is. Competenties als stiptheid, werken in 

Screening en 
voorbereiding 

van de 
leerlingen 

Screening en 
voorbereiding 

van de 
werkplekken 

Machten van 
de leerling en 

werkplek 

Opstart duale 
traject 
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team en initiatief nemen zijn onontbeerlijk om 

een duaal traject succesvol af te leggen. Het 

spreekt voor zich dat ook motivatie een 

doorslaggevende factor is. De school neemt de 

uitgebreide screening van de leerling voor haar 

rekening. 

3.3.1.1 Screening Arbeidsrijpheid en – 

bereidheid op school 

Alle leerlingen doorlopen het proces 

‘arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid’. Diverse 

methodieken geven de begeleidende klassenraad 

én de leerling een duidelijk beeld van de 

arbeidsrijpheid en de arbeidsbereidheid.  

Alle leerlingen hebben op het einde van het zesde 

jaar secundair onderwijs een genuanceerde kijk 

op hun arbeidsattitudes.  

De klassenraad en 

trajectbegeleider 

formuleren op basis van 
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de screening een niet-bindend 

advies. We raden ten zeerste 

aan dat leerlingen dit advies 

opvolgen. 

3.3.1.2 Leerlingenpaspoort 

Het traject van arbeidsrijpheid 

en –bereidheid geeft  leerlingen een beter zicht 

op hun sterktes en groeimogelijkheden.  

Leerlingen staan stil bij: 

 wat ze zelf willen: motivatie, interesses, 

drijfveren 

 wat ze kunnen: eigen sterktes en valkuilen, 

successen en talenten 

 waarvoor ze kiezen: arbeidsvoorwaarden, 

soort contract, beleid op de werkplek en welke 

vergoeding 

 wat ze nodig hebben om goed te kunnen 

functioneren op een werkplek: 

arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, 

arbeidscontacten,...   
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Op basis van deze analyse kunnen leerlingen 

aangeven wat zij nodig hebben om te kunnen 

leren op de werkplek: afspraken, opdrachten, 

instructies, de rol van een trajectbegeleider, 

mentor,... Uiteraard biedt de school de nodige 

begeleiding. 

De screening en het leerlingenpaspoort bieden de 

school en de werkplek de nodige informatie om 

het duale traject en de begeleiding volledig af te 

stemmen op het profiel van een specifieke 

leerling. 

3.3.1.3 Voorbereiding eerste contact met een 

werkplek 

Leerlingen brengen hun arbeidsrijpheid en –

bereidheid in beeld en stellen 

hun leerlingenpaspoort op. 

De school bereidt hen ook 

actief voor op de start op een 

werkplek.  
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3.3.2 Screening en voorbereiding van de 

werkplekken 

We maken als school uiteraard tijd om een 

werkplek te leren kennen én te overleggen. Wat 

betekent duaal leren op en voor deze werkplek? 

Dit betekent concreet: 

 Een verkennend gesprek tussen school en 

werkplek over de mogelijkheid om duaal leren 

op te starten. 

 Geïnteresseerde werkplekken worden door de 

school verder geïnformeerd over de kansen en 

mogelijkheden van duaal leren.  We bezorgen 

de de nodige informatie over duaal leren aan 

de werkplek. 

 De school leert de werkplek grondig kennen. 

We proberen ‘het DNA’ van 

een werkplek in kaart te 

brengen in een 

‘werkplekprofiel’. Verschillende 

elementen komen aan bod:  
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o Arbeidsinhoud: soort taken, welke 

competenties zijn hiervoor nodig, … 

o Arbeidsomstandigheden: soort bedrijf, in 

welke omgeving, lichamelijke condities, 

werkmiddelen, …  

o Arbeidsvoorwaarden: vergoeding, contract, 

werktijd, opleidingsbeleid, 

loopbaanbeleid,… 

o Arbeidsverhoudingen: 

werkgeven/leidinggevende/collega’s, 

bedrijfscultuur, organisatiecultuur, …  

 We bepalen samen wat voor de mentor 

noodzakelijk is om een goede begeleiding te 

kunnen bieden. Het leerlingenprofiel, geboden 

schoolbegeleiding, contactpersonen van de 

school, vaardigheden, lesmateriaal, … spelen 

hierbij een rol.  

 School en bedrijf weten na de voorbereidende 

fase wat de mogelijkheden en 

verantwoordelijkheden van beide partners 

zijn.   
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3.3.3 Matchen van leerling en werkplek 

We gaan in deze fase op zoek naar een optimale 

match tussen leerling en werkplek. Op basis van 

het leerlingenpaspoort en het werkplekprofiel 

start de zoektocht naar de geschikte werkplek 

voor elke leerling én de geschikte leerling voor 

elke werkplek.  

3.3.4 Opstart duale traject 

Alle betrokken partijen zitten samen om concrete 

afspraken te maken. In een gezamenlijk overleg 

komt aan bod: 

 Invulling duaal traject op school 

 Invulling duaal traject op de werkplek 

 Opstellen individueel opleidingsplan leerling 

 Begeleiding, ondersteuning en evaluatie van 

de leerling 

 Werkregime op de werkplek 

 …  
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IV. Informatie voor de werkplek 

4.1 Wettelijk en administratief kader voor 

duaal leren 

We baseren ons bij het geschetste overzicht van 

wettelijke en administratieve bepalingen en 

verplichtingen bij duaal leren op de verstrekte 

informatie van Syntra Vlaanderen.  

Uitgebreide toelichting en fiches voor school én 

de werkplek zijn terug te vinden op: 

https://www.syntravlaanderen.be/downloads-

werkplekleren. 

 

4.2 De overeenkomst 

De Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) 

is een overeenkomst die wordt gesloten tussen 

drie partijen: de leerling, de erkende 

onderneming en de opleidingsverstrekker. 
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De OAO omvat zowel het les- als het 

werkplekgedeelte. De beide delen vormen samen 

een voltijdse overeenkomst. Bijgevolg wordt de 

jongere opgeleid op de werkplek wanneer hij niet 

naar school gaat en geen recht op vakantie heeft.  

De arbeidsduur van deze overeenkomst is gelijk 

aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 

toepassing op je onderneming. De leerling wordt 

minstens 20 uur per week (gemiddeld op 

jaarbasis) op de werkplek opgeleid. 

De OAO is een overeenkomst van bepaalde duur 

en mag niet langer lopen dan de duur van de 

alternerende opleiding. De duur van de opleiding 

hangt af van het aan te leren beroep en bedraagt 

meestal 1 tot 3 jaar. Tijdens deze periode moeten 

de competenties van de opleiding aangeleerd 

worden.  

In het opleidingsplan wordt vastgelegd welke 

competenties op de werkplek aangeleerd zullen 

worden en welke in de lessen aan bod zullen 
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komen. Het opleidingsplan vormt een verplichte 

bijlage bij de overeenkomst. 

Het hoofddoel van de OAO is het aanleren van 

een beroep. Daarom betaalt de onderneming aan 

de leerling geen loon, maar een maandelijkse 

leervergoeding. Het exacte bedrag van de 

vergoeding hangt onder andere af van het 

opleidingsjaar van de leerling, maar bedraagt 

maximaal €549,90 per maand. 

De OAO wordt opgesteld volgens het model dat 

vastgelegd is door de Vlaamse Regering. De 

leerling mag pas opgeleid worden op de werkplek 

als je hiervoor erkend bent én van zodra de 

overeenkomst ondertekend en gestart is. Het 

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – 

Syntra Vlaanderen ontvangt een kopie van de 

overeenkomst. 

Als werkgever heb je bij het afsluiten van een 

OAO een aantal sociale verplichtingen (zie 

paragraaf “4.5. Sociale verplichtingen voor de 

werkgever” voor meer informatie).  



Infobrochure Duaal Leren  

 29 

 

4.3 De leervergoeding 

De leervergoeding bij een OAO wordt berekend 

als een percentage van het gemiddeld 

gewaarborgd minimum maandinkomen en 

bedraagt € 549,90. Het is niet mogelijk om de 

leerling een hogere of een lagere vergoeding toe 

te kennen.   

In het digitaal loket app.werkplekduaal.be kan 

je de OAO meteen digitaal opmaken. Je vindt er 

extra informatie en kan de overeenkomst 

eenvoudig registreren bij het Vlaams 

Agentschap voor Ondernemingsvorming - 

SyntraVlaanderen. 
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4.3.1 RSZ-bijdrage 

De leerling ontvangt de volledige vergoeding en 

betaalt geen RSZ-bijdrage tot 31 december van 

het jaar waarin hij of zij 18 jaar wordt. Vanaf 

1 januari van het jaar waarin je leerling 19 wordt, 

moet hij of zij RSZ-bijdrage betalen. Deze wordt 

volledig gecompenseerd door de werkbonus. Dit 

gebeurt automatisch. 

De werkgever betaalt RSZ-bijdragen via een 

kwartaalaangifte.  
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4.3.2 Afwezigheden 

Sommige afwezigheden, zoals onbetaalde 

vakantie of ongewettigde afwezigheid (op de 

werkplek en in de opleidingsinstelling), hebben 

een invloed op de leervergoeding. De 

leervergoeding zal dan lager liggen. De 

opleidingsverstrekker bezorgt informatie over 

ongewettigde afwezigheid in de 

opleidingsinstelling op tijd aan de werkgever.  
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4.3.3 Kinderbijslag 

Voor leerlingen die gedomicilieerd zijn in 

Vlaanderen is de gezinsbijslag onvoorwaardelijk 

gegarandeerd tot en met de maand waarin de 

leerling 18 jaar wordt. 

De voorwaarden om recht op gezinsbijslag te 

behouden zijn vanaf 1 januari 2019 voor iedere 

leerling in een alternerende opleiding hetzelfde, 

ongeacht waar de leerling een alternerende 

opleiding volgt (voltijds onderwijs, DBSO, Syntra, 

BUSO).  

De wetgeving in Vlaanderen wordt sterk 

vereenvoudigd en versoepeld voor leerlingen 

verbonden door een alternerende opleiding. 

Hetgeen de leerling verdient op basis van een 

alternerende opleiding (OAO, DA) wordt buiten 

beschouwing gelaten. 
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Met deze leervergoeding wordt de 

kinderbijslaggrens niet overschreden. Let wel op, 

indien de leerling weekend- of vakantiewerk 

combineert met duaal leren is dit wel mogelijk. 

Informeer je goed over je specifieke situatie! 

4.3.4 Extra vergoedingen 

De leerling heeft geen recht op een 

eindejaarspremie, extra premies voor 

weekendwerk of maaltijdcheques. Eventuele 

andere onkosten worden terugbetaald conform 

dezelfde regeling als voor het 

gewone personeel (woon-

werkverkeer, eventueel 

andere verplaatsingskosten).  
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4.3.5 Betaalt de leerling belastingen?  

Een inkomen dat de leerling verdient in een 

kalenderjaar moet hij/zij het volgende 

kalenderjaar aangeven bij de belastingen via een 

belastingbrief. Als een leerling in 2020 

(inkomstenjaar) werd opgeleid met een OAO, 

moeten de vergoedingen daarvan aangegeven 

worden bij de belastingen in 2021 (aanslagjaar). 

Ook andere inkomsten (zoals studentenarbeid, 

onderhoudsgeld, ...) van 

de leerling tellen mee.  

Vóór 1 maart (van het 

aanslagjaar) geeft de 

onderneming de leerling 

een belastingfiche 281.10 

waarop het belastbaar inkomen van het vorige 

kalenderjaar (inkomstenjaar) staat. De 

vergoedingen die de leerling kreeg tijdens de 

OAO in het vorige kalenderjaar staan onder de 

rubriek "bezoldigingen".  
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Als de leerling geen aangifteformulier krijgt 

opgestuurd, moet hij/zij dat aanvragen ten 

laatste op 1 juni van het jaar van de aangifte 

(aanslagjaar). Als van het inkomstenjaar 2020 

alle maandelijkse leervergoedingen, vakantiegeld, 

inkomsten uit studentenarbeid, 

onderhoudsgeld,... worden opgeteld, en daarvan 

de forfaitaire beroepskosten worden afgetrokken, 

krijgen we het totaalbedrag dat bepaalt of de 

leerling wel of geen belastingen betaalt. Is dat 

totaalbedrag niet hoger dan €8860 netto, dan 

betaalt de leerling geen belastingen voor 

aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020). 

Meer informatie over de leervergoeding in OAO is 

terug te vinden op de website van Syntra 

Vlaanderen. 
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4.3.6 Blijft de leerling fiscaal ten laste?  

Als ouders één of meer personen ten laste 

hebben, hebben ze een belastingvoordeel. Dat 

betekent dat een groter deel van hun inkomen 

niet belast wordt en dat de belasting die ze 

moeten betalen lager is.  

Of een leerling nog fiscaal ten laste is van de 

ouder(s) hangt af van verschillende factoren:  

 leervergoeding op jaarbasis + eventuele 

premies vb zondagsarbeid,… 

 ouder fiscaal alleenstaande of gehuwd of 

wettelijk samenwonend, •  andere inkomsten 

(studentenarbeid, onderhoudsuitkering,...).  

Elke situatie is anders. Twijfel je of de leerling 

nog fiscaal ten laste is? Kijk zeker op de website 

van FOD Financiën voor meer informatie. 

 

  



Infobrochure Duaal Leren  

 37 

4.4 De vakantieregeling 

In duaal leren wordt de 

schoolvakantieregeling gevolgd. Enkele 

afwijkingen zijn mogelijk voor leerlingen 

die een overeenkomst alternerende 

opleiding hebben. Deze worden per 

overeenkomst besproken en worden ook verplicht 

in een bijlage opgetekend.   
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4.4.1 Op individueel niveau  

De onderneming, de leerling (en zijn/haar 

wettelijke vertegenwoordiger) en de 

opleidingsverstrekker kunnen overeenkomen dat 

de leerling omwille van een leeropportuniteit 

wordt opgeleid tijdens een schoolvakantie. 

Sommige competenties kunnen bijvoorbeeld 

uitsluitend tijdens een bepaalde periode worden 

ingeoefend, of kunnen tijdens drukke periodes 

extra worden getraind.  Zonder aanwijsbare 

leeropportuniteit bijspringen buiten schoolweken 

kan echter niet. De leerling heeft recht op 4 

weken vakantie tijdens de maanden juli en 

augustus. 

Bij afwijkingen recupereert de leerling deze 

opleidingsdagen tijdens de lesweken op dagen 

waarop hij/zij volgens het uurrooster in je 

onderneming moet worden opgeleid en dit binnen 

hetzelfde schooljaar (van 01.09 tot en met 31.08 

tenzij de overeenkomst vroeger eindigt). 
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4.4.2 Op niveau van de opleiding  

4.4.2.1 Structurele afwijking  

Een sectoraal partnerschap kan omwille van 

seizoensgebonden activiteiten een door de 

Vlaamse regering goedgekeurde- structurele 

afwijking op de schoolvakantieregeling 

vastleggen. Zo’n afwijking geldt voor alle 

leerlingen die de betrokken opleiding volgen. 

Ieder schooljaar zal een lijst met structurele 

afwijkingen worden gepubliceerd. Ook in dit geval 

moet de leerling deze opleidingsdagen 

recupereren tijdens de lesweken op dagen 

waarop hij/zij volgens het uurrooster in de 

onderneming moet worden opgeleid en dit binnen 

hetzelfde schooljaar (van 01.09 tot en met 31.08 

tenzij de overeenkomst vroeger eindigt). 
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4.4.2.2 Onbetaalde en betaalde vakantiedagen  

De schoolvakantiedagen zijn onbetaalde dagen 

m.u.v. de dagen dat je leerling wordt opgeleid in 

de onderneming en de dagen betaalde vakantie 

die je leerling opneemt. Als je leerling recuperatie 

heeft voor een dag opleiding in de 

schoolvakanties is die dag recuperatie een 

onbetaalde dag. Je leerling bouwt betaalde 

vakantiedagen op. Deze betaalde vakantiedagen 

moeten worden opgenomen tijdens de 

schoolvakantieweken.  

4.5 Sociale verplichtingen voor de 

werkgever 

Bij het afsluiten van een OAO heb je als 

werkgever bepaalde sociale verplichtingen 

waaraan kosten verbonden kunnen zijn. Deze 

verplichtingen zijn dezelfde als voor een 

werknemer met een arbeidsovereenkomst. Hierbij 

een overzicht: 
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4.5.1 DIMONA-aangifte  

Je moet voor de leerling een DIMONA-aangifte 

doen, ten laatste op het ogenblik dat de leerling 

begint te werken. Je kan de aangifte zelf doen. Bij 

type werknemer gebruik je de code OTH. 

4.5.2 RSZ-aangifte  

Je moet aangesloten zijn bij de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid (RSZ). Elk kwartaal moet je 

een RSZ-aangifte (ook gekend als DmFa) doen. 

Tot 31 december van het jaar waarin de leerling 

18 wordt valt de OAO onder de beperkte RSZ-

onderwerping. Dat wil zeggen dat je alleen 

bijdragen moet betalen voor: » jaarlijkse 

vakantie, » arbeidsongevallen, » beroepsziekten, 

» enkele kleinere bijdragen De bijdragen voor 

arbeidsongevallen en beroepsziekten kan je 

terugkrijgen. 

Vanaf 1 januari van het jaar waarin de leerling 19 

wordt valt de OAO onder de volledige RSZ 

onderwerping, met RSZ-bijdragen zoals voor 
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gewone werknemers. Deze meerkosten kan je 

bijna volledig terugkrijgen. 

4.5.3 Arbeidsongevallenverzekering  

De onderneming moet een 

arbeidsongevallenverzekering afsluiten en 

jaarlijks een verzekeringspremie betalen. 

Je sluit deze verzekering af bij de start van 

de OAO en neemt hiervoor contact op met je 

verzekeringsagent. 

4.5.4 Preventie en bescherming op het 

werk  

Als je zelf geen interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk hebt, moet je je 

verplicht aansluiten bij een externe dienst bij de 

start van de OAO. Er zal voor minderjarige 

leerlingen altijd een medisch onderzoek 

doorgaan. Voor meerderjarige leerlingen, als de 

risico-analyse dit aangeeft. 
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4.5.5 Welzijnswet  

In de wet op het welzijn is de leerling speciaal 

beschermd. Zo ben je verplicht een risicoanalyse 

uit te voeren en daarin rekening te houden met 

de onervarenheid van de leerling. Die 

risicoanalyse moet vaststellen aan welke risico’s 

de leerling is blootgesteld en welke 

preventiemaatregelen je moet nemen om deze 

risico’s op te vangen. 

Een mogelijke maatregel bij het uitvoeren van 

sommige werkzaamheden zijn het gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen. De jongere 

moet veilig aan de slag kunnen in je 

onderneming. Je moet, indien nodig, zorgen voor 

veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm, een 

veiligheidsbril, gehoorbescherming,... De leerling 

is verplicht deze te dragen volgens de 

gebruiksvoorschriften binnen jouw onderneming. 
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4.5.6 Werkkledij  

Je onderneming moet de nodige werkkledij aan 

de leerling geven en 

zorgen voor het 

onderhoud ervan. De 

leerling is verplicht deze 

te dragen volgens de 

gebruiksvoorschriften 

binnen je onderneming. 

4.5.7  Sociale 

documenten  

Bij de indiensttreding geef je aan de leerling een 

arbeidsreglement. Daarnaast bezorg je de leerling 

iedere maand een loonbrief en betaal je de netto 

leervergoeding aan de leerling. Ten slotte bezorg 

je vóór 1 maart van het volgend kalenderjaar de 

leerling een individuele rekening en een 

belastingfiche 281.10. 
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4.5.8 CAO  

Je onderneming valt voor de werkzaamheden 

onder een bepaald paritair comité. In een paritair 

comité worden CAO’s afgesloten. De 

arbeidsvoorwaarden (bv. arbeidsduur) en 

vergoedingen (bv. woon-werkverkeer, 

fietsvergoeding) zijn van toepassing op de 

leerling, tenzij leerlingen uitdrukkelijk uitgesloten 

worden in de CAO. 
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4.5.9 Reiskosten woon-werkverkeer  

Je onderneming moet bijdragen in de 

verplaatsingskosten van de leerling voor het 

woon- werkverkeer met het openbaar vervoer. 

Als de leerling naar de 

werkplek/opleidingsverstrekker gaat met het 

openbaar vervoer dan schommelt de bijdrage 

rond 75% van de werkelijke vervoerprijs. Reist de 

leerling met de tram, metro of bus, dan betaal je 

enkel verplaatsingskosten als de afstand meer 

dan 5 km is. Voor de trein is er geen 

minimumafstand. 

Voor het woon-werkverkeer met privévervoer 

moet gekeken worden naar de cao van je sector. 

Je betaalt vanaf een afstand van 5 km 60 % van 

een sociaal NMBS-abonnement heen en terug. 

Deze bijdrage heeft geen invloed op de 

kinderbijslag. 
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4.6 Financiële stimulansen voor de 

onderneming 

Er zijn heel wat financiële stimulansen of 

incentives waarop bedrijven kunnen terugvallen 

als ze leerlingen opleiden in duaal leren of leren 

en werken. Hieronder zetten we er een aantal op 

een rijtje. Je sociaal secretariaat kan je 

informeren over andere mogelijk 

tewerkstellingsmaatregelen.  

4.6.1 RSZ vermindering van de 

werkgeversbijdragen voor mentoren 

De “doelgroepvermindering voor mentors” is een 

lastenverlaging voor werkgevers gevestigd in 

Vlaanderen die opleidingen op de werkvloer 

organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en 

die daarvoor één of meer werknemers als 

begeleider/opleider/ mentor inzetten. 

Het doel van deze lastenverlaging is werkgevers 

aanmoedigen om hun ondernemingen of 

instellingen open te stellen voor opleidingen op de 
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werkvloer. Zo kunnen ze onder andere 

meehelpen om de ongeschoolde uitstroom uit het 

onderwijs terug te dringen of om jonge 

werkzoekenden bij te scholen. 

De vermindering bedraagt maximaal 800 euro per 

kwartaal op de patronale RSZ-bijdragen op het 

loon voor de werknemer die de leerling opleidt, 

de mentor. De werknemers die als mentor 

worden ingezet moeten:  

 minstens 5 jaar beroepservaring hebben  

 met succes een mentoropleiding hebben 

gevolgd (of over een ervaringsbewijs of 

pedagogisch diploma beschikken) 
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4.6.2 Doelgroepvermindering voor 

jongeren (na de opleiding)  

Als je als onderneming de leerling in dienst neemt 

met een arbeidsovereenkomst na de opleiding, 

kom je in aanmerking voor 

doelgroepvermindering jongeren als de leerling 

die je werknemer wordt voldoet aan de volgende 

voorwaarden:  

 Hij of zij is jonger dan 25 jaar op de laatste 

dag van het eerste kwartaal waarin je hem of 

haar in dienst hebt als werknemer.  

 Hij of zij is geregistreerd binnen ‘Mijn 

loopbaan’ (VDAB).  

 Hij of zij heeft geen (laaggeschoold) of 

hoogstens (middengeschoold) een diploma    

Secundair onderwijs of een studiegetuigschrift 

tweede leerjaar derde graad behaald. 

Meer informatie:  

https://www.vlaanderen.be/doelgroepverminderin

gen 
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4.6.3 Stagebonus  

De stagebonus is een premie voor 

ondernemingen, gevestigd in Vlaanderen, die 

leerlingen opleiden in duaal leren met een OAO. 

Om de stagebonus te kunnen krijgen sluit je een 

overeenkomst: met een leerling die jonger is dan 

18 jaar op 1 september van het schooljaar 

waarvoor de bonus voor de eerste maal wordt 

betaald op een werkplek 

in het Vlaamse Gewest, 

voor minstens 3 

maanden in het 

schooljaar waarvoor de 

bonus wordt 

aangevraagd. 

De  stagebonus  wordt  

één  maal  per  schooljaar  betaald  per  jongere  

die  je  tewerkstelde. Je kan per jongere de bonus 

maximum 3 maal ontvangen. Bij de eerste en 

tweede toekenning bedraagt de bonus €500, bij 

de derde toekenning is dit €750.  
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Het departement WSE is bevoegd voor het 

toekennen van de stagebonus voor 

ondernemingen die in Vlaanderen gevestigd zijn.  

Op de site van het departement WSE is rond deze 

maatregels uitgebreide informatie terug te 

vinden: 

https://www.vlaanderen.be/stagebonus/stagebon

us-volgens-de-regelgeving-na-1-september-2018 

 

4.6.4  RSZ vermindering van de 

werkgeversbijdragen voor leerlingen  

Tot 31 december van het jaar waarin de leerling 

18 jaar wordt, kan je de RSZ-bijdragen voor 

arbeidsongevallen en beroepsziekten terugkrijgen 

via de doelgroepvermindering leerlingen (code 

6310). 

Vanaf 1 januari van het jaar waarin de leerling 19 

jaar wordt, valt de OAO onder de volledige RSZ-

onderwerping en moet je meer bijdragen betalen. 
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Deze meerkosten kan je bijna volledig 

terugkrijgen via volgende maatregelen: 

Je onderneming of vestiging is gevestigd in 

Vlaanderen:  

 De structurele vermindering (code 3000)  

 De doelgroepvermindering leerlingen (code 

6310)  

 De doelgroepvermindering leerlingen kan 

gecumuleerd worden met de structurele 

vermindering als deze van toepassing is. 

Meer informatie vind je op:  

https://www.vlaanderen.be/doelgroepverminderin

g-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding 
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4.6.5 Financiële ondersteuning voor 

kinderopvanginitiatieven of 

thuiszorgdiensten (lokale besturen) 

Bied je als publiek kinderopvanginitiatief of 

thuiszorgdienst een opleidingstraject aan voor 

leerlingen in het kader van duaal leren, dan kan 

je een beroep doen op de ondersteuningspremie 

van Diverscity. 

Dankzij de VIA4-middelen kan je een 

ondersteuningspremie bekomen van €250 per 

maand/ leerling met een maximum van €10.000 

op schooljaarbasis (september tot en met juni) 

voor het opleiden en begeleiden van leerlingen 

die de duale opleiding kinderbegeleider of 

zorgkundige volgen. Zowel publieke 

thuiszorgdiensten als kinderdagverblijven als 

buitenschoolse kinderopvanginitiatieven komen in 

aanmerking. 
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V. Contactgegevens 

 

Meer weten?  

Bezoek onze website of maak een 

afspraak bij 

coordinatie@atheneumsinttruiden.be  

Meer informatie kan je vinden op 

www.duaalleren.vlaanderen/home 

 

 

 

Tel.: 011 68 43 47 

http://www.atheneumsinttruiden.be/  

  

mailto:coordinatie@atheneumsinttruiden.be
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