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Inleiding 
 

Meer en betere leerwerkplaatsen voor leerlingen uit het secundair onderwijs is sinds enkele jaren een belangrijk 

agendapunt voor het Vlaams onderwijsbeleid. De Vlaamse Overheid zet sterk in op werkplekleren voor een betere 

afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zoals van andere sectoren, wordt er ook van de lokale besturen, 

verwacht om meer jongeren de kans te bieden om te leren op de werkvloer. De Vlaamse Regering wil daarom 

inzetten op ‘Duaal Leren’, een vernieuwd systeem van werkplekleren voor leerlingen secundair onderwijs. Dit 

moet leiden tot meer en kwalitatievere werkplekken en een betere instroom van jongeren in het systeem.  

De belangrijkste doelstelling van het nieuwe concept duaal leren was echter om een harmonisatie van de 

bestaande statuten en overeenkomsten door te voeren en te komen tot een transparant model binnen leren en 

werken. Het decreet dat bepaalde aspecten van het duaal leren regelt, voert een sterke vereenvoudiging door van 

het aantal mogelijke overeenkomsten en statuten. Voortaan zijn er nog 2 soorten overeenkomsten mogelijk: een 

overeenkomst alternerende opleiding of een stageovereenkomst alternerende opleiding.  

Leerlingen die in het kader van een alternerende opleiding (duale opleiding of opleidingen binnen het systeem 

leren&werken) bij een lokaal bestuur aan de slag gaan, zullen in de meeste gevallen aan de slag gaan met de 

Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO). Met deze nieuwe digitale uitgave ‘Alternerend leren bij lokale 

besturen’ hopen we een antwoord te bieden op de meest gestelde vragen omtrent deze nieuwe contractvorm. Op 

die manier staat Diverscity de lokale besturen bij in het aanbieden van leerwerkplaatsen voor leerlingen 

alternerend leren. 

Bijzondere dank gaat daarbij uit naar Marijke De Lange (VVSG), Lieven Plouvier (DIBISS) en Kristin Neuts (SYNTRA 

Vlaanderen) voor het inbrengen van hun expertise en kennis. Zonder hun ondersteuning zou de opmaak van deze 

brochure niet mogelijk geweest zijn. 
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Contactgegevens 
  

Vragen of meer info? 

 

Diverscity – sectororganisatie lokale besturen 

U vindt alle informatie met betrekking tot duaal leren bij lokale besturen terug op: 

https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren . 

 

Departement Werk en Sociale Economie 

Afdeling Duaal leren en Sectoren 

Ellipsgebouw 

Koning Albert II laan 35 (bus 20), 1030 Schaarbeek, België 

02 553 27 77 

 

werkplekduaal@vlaanderen.be 

https://www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen 

 

 

  

mailto:werkplekduaal@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen
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Verklarende woordenlijst 
 

Woordenlijst 
Alternerend leren/alternerende opleiding: wanneer we spreken over alternerend leren/alternerende opleiding 

volgen we de definitie zoals bepaald in het KB van 29 juni 20141 in functie van de socialezekerheidsregeling. Een 

alternerende opleiding is elke opleiding die tegelijkertijd beantwoordt aan de volgende zes voorwaarden: 

1. De opleiding bestaat uit een deel op de werkvloer en een deel in een onderwijs- of opleidingsinstelling; 

de twee onderdelen vormen samen één enkel opleidingsplan, zijn op elkaar afgestemd en wisselen elkaar 

geregeld af;  

2. de opleiding leidt tot een beroepskwalificatie;   

3. het deel dat uitgevoerd wordt op de werkvloer, voorziet op jaarbasis een gemiddelde arbeidsduur van 

minstens 20 uren per week, zonder rekening te houden met de feest- en vakantiedagen; 

4. het deel dat uitgevoerd wordt binnen of op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de onderwijs- 

of opleidingsinstelling, omvat op jaarbasis  

o minstens 240 lesuren voor jongeren die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht; 

o minstens 150 lesuren voor jongeren die niet onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht, en 

waarbij het aantal uren berekend kan worden naar rato van de totale duur van de opleiding; 

de lesuren waarvoor de leerling van de onderwijs- of opleidingsinstelling eventueel een vrijstelling geniet, 

zitten in het pakket van 240 of 150 uren;   

5. de beide delen van de opleiding worden gedekt door één enkele overeenkomst waarbij de werkgever en 

de leerling betrokken partij zijn; de opleiding kan uitgevoerd worden in het kader van meerdere 

opeenvolgende  overeenkomsten op voorwaarde dat het minimale aantal opleidingsuren in de onderwijs- 

of opleidingsinstelling gevolgd wordt, en het volledige traject gegarandeerd en gecontroleerd wordt door 

een operator;     

6. de overeenkomst voorziet in de toekenning van  een financiële bezoldiging die beschouwd wordt als loon 

voor de toepassing van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, aan de leerling. 

Leerling: Een leerling is elke persoon die in het kader van een alternerende opleiding (zoals hierboven beschreven) 

verbonden is met een werkgever door een overeenkomst die geen arbeidsovereenkomst is en die geen 

omscholingsovereenkomst voor een gehandicapte jongere is.  2 

Leerwerkplek/leerwerkplaats: Een leerwerkplaats  is een bezoldigde werkplek, specifiek bedoeld voor 

leerlingen uit een alternerende opleiding. Deze jongeren volgen één of twee dagen in de week les op school en 

gaan drie of vier dagen uit werken. Met andere woorden een betaalde werkervaringsplaats. De term ‘leerwerk’ 

benadrukt duidelijk het specifieke alternerende karakter, een ‘permanente’ en voltijdse afwisseling tussen leren 

(schoolcontext) en werken (arbeidscontext). 

Leervergoeding: de financiële bezoldiging die aan de leerling in een alternerende opleiding betaald wordt en die 

als loon beschouwd wordt voor de toepassing van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965. 3 

Jongeren: Met jongeren wordt zowel de minderjarigen als meerderjarigen bedoeld tussen de leeftijd van 15 en 25 

jaar. 

 

 
1 KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffe nde de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders, art. 1bis, zoals ingevoegd bij KB van 29 juni 2014, BS 8 augustus 2014. 
2 KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders, art. 1bis, eerste lid. 
3 KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders, art. 1bis, 6°. 

http://www.diverscity.be/
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Afkortingen 
 

BIO 
 

Beroepsinlevingsovereenkomst 
 

CDO 
 

Centrum Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs 
 

DA 
 

Deeltijdse Arbeidsovereenkomst 
 

DIMONA 
 

Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte. Dit is het elektronische bericht waarmee de 
werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ 
of de DIBISS. De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werkgevers (publieke en private sector) 
in België. 
 

DmfAPPL 
 

DmfA is de afkorting voor Déclaration multifonctionnelle/ multifunctionele Aangifte. PPL is de 
afkorting voor Provinciale en Plaatselijke / Provinciales et Locales. Met deze aangifte dient de 
lokale overheidswerkgever de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn medewerkers in. Deze 
aangifte heeft betrekking op alle werkgevers  die ingeschreven zijn bij de DIBISS. 
 

Dwz 
 

dit wil zeggen 
 

GMMI 
 

Gemiddeld Minimum Maandinkomen 
 

IBO 
 

Individuele beroepsopleiding 
 

ILW 
 

Industrieel leerlingenwezen 
 

KB 
 

Koninklijk besluit 
 

Oa 
 

onder andere 
 

OAO 
 

Overeenkomst Alternerende Opleiding 
 

OCMW 
 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
 

RVA 
 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
 

RSZ 
 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
 

ZIV-sector 
 

Ziekte- en invaliditeitssector 
 

SAO Stageovereenkomst alternerende opleiding 
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1. Algemeen kader 
 

1.1. Waarom een Overeenkomst Alternerende Opleiding? 
Zoals in de inleiding reeds aangehaald, is één van de belangrijkste doelstellingen van de invoering van het duaal 

leren een harmonisatie en veréénvoudiging van de bestaande statuten en overeenkomsten door te voeren en te 

komen tot een transparant model binnen het stelsel van leren en werken. Diverscity was al jaren vragende partij 

voor deze harmonisatie om duidelijkheid te scheppen voor alle werkgevers, inclusief de lokale besturen. 

Bovendien zorgt een éénvormig statuut voor alle leerlingen er voor dat deze leerlingen een studierichting en 

leerwerkplek kiezen op basis van hun interesses, competenties en toekomstbeeld en schakelt de concurrentie 

tussen sectoren uit. Door het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van het duaal leren zullen leerlingen in 

een alternerende opleiding vanaf het schooljaar 2016-2017 enkel nog werkervaring kunnen opdoen met een 

overeenkomst alternerende opleiding (OAO), een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) of (in 

uitzonderlijke omstandigheden) een deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA). Concreet betekent dit dat voor alle 

opleidingen binnen duaal leren en binnen het stelsel van leren en werken (DBSO en Syntra leertijd) deze 

harmonisatie grotendeels een feit werd.  

De leerling met een OAO ontvangt gedurende de opleiding een leervergoeding. Voor de werkgever is er geen 

verplichting om de jongere na de opleidingsperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Een OAO is geen 

arbeidsovereenkomst maar een opleidingsovereenkomst; er bestaat geen arbeidsrelatie tussen de jongere en het 

bestuur. In tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst is het voorwerp van deze overeenkomst niet het leveren van 

arbeidsprestaties tegen loon, maar wel de opleiding, namelijk het leren van praktische vaardigheden op de 

werkvloer.  

De OAO vervangt de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)4 vanaf 1 september 2016. Dit betekent dat leerlingen 

van wie de BIO afloopt vóór 1 september 2016 en een nieuwe overeenkomst aangaan met een lokaal bestuur in 

het kader van een alternerende opleiding na 31 augustus, dit voortaan met een OAO moeten doen5.  

 

1.2. Wat is de wettelijke basis van de OAO? 
De OAO vindt zijn wettelijke basis in het 'Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van 

alternerende opleidingen'. Het decreet voorziet voor het duaal leren en het stelsel leren & werken volgende types 

overeenkomsten  

▪ Voor duale leertrajecten 

– OAO (vanaf 20u reële werkplek/week)  

– Deeltijdse arbeidsovereenkomst ifv sociale maribel (social profit6) 

– SAO (minder dan 20u op reële werkplek/week) 

▪ Voor leertijd – in stelsel Leren&werken (4 dagen werkplek/week):  

 
4 Alsook andere contracvormen zoals: de leerovereenkomst, de leerverbintenis, ILW-contract, BIO, bepaalde types deeltijdse arbeidsovereenkomst 

(interim, jojo) IBO-DO, IBO, thuishelper, alternerende bouwopleiding 
5 Een jongere kan ook een arbeidsovereenkomst afsluiten in het kader van een opleiding binnen het stelsel leren&werken, maar enkel voor zover hij 

minder dan 20 uur per week gemiddeld aan de slag is. In dat geval spreken we niet echter niet over een alternerende opleiding volgens de definitie zoals 
bepaald in het KB van 29 juni 2014  in functie van de socialezekerheidsregeling. 
6 leerlingen kunnen een deeltijdse arbeidsovereenkomst sluiten met een onderneming uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader 

van de Sociale Maribel geldt. De opsomming van de paritaire comités en subcomités alsook de publieke instellingen wordt vermeld in artikel 1 van het 
Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. Het gaat hier enkel 
om werkplekken in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de non-profitsector 

http://www.diverscity.be/
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– overeenkomst alternerende opleiding (OAO)  

– deeltijdse arbeidsovereenkomst ifv sociale maribel (social profit) 

▪ voor DBSO – in stelsel Leren&Werken 

– OAO (vanaf 20u reële werkplek/week)  

– Deeltijdse arbeidsovereenkomst ifv sociale maribel (social profit) 

– Deeltijdse arbeidsovereenkomst (minder dan 20u op reële werkplek/week) 

–  

Het gebruik van bovenstaande overeenkomsten is verplicht voor overeenkomsten die vanaf 1 september 2016 

worden opgestart. Daarnaast blijft ook het Decreet Leren en Werken van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van 

leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap van kracht, die de regels bepaalt voor het stelsel leren en werken: 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14032 

Met het KB van 29 juni 2014 introduceerde de wetgever één generieke omschrijving voor het begrip ‘leerling’ in de 

RSZ-wetgeving. 7 Zo zijn er voortaan uniforme regels vastgesteld voor de sociale rechten van jongeren in een stelsel 

van alternerend leren. Jongeren die aan de slag zijn bij een werkgever met een OAO bouwen 

socialezekerheidsrechten op. Meer info: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014062921&table_name=wet 

Tenslotte is sinds het schooljaar 2019-2020 het decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase8 in voege.  Dit 

decreet regelt het duaal leren in het gewoon secundair onderwijs en treedt deels in werking op 1 september 2019: 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029305&param=inhoud  

Daarnaast werd er een apart decreet gemaakt dat het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs9 vorm 

geeft. Dit decreet is eveneens in voege vanaf 1 september 2019: 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?NUMAC=2018015401&param=inhoud  

1.3. Voor welke jongeren is de OAO bedoeld?  
De OAO is bedoeld voor alternerend lerende jongeren  (vanaf 15 tot maximum 25 jaar)10 die in een duale opleiding 

of in een opleiding uit het stelsel leren&werken (deeltijds onderwijs of Syntra leertijd) ingeschreven zijn. Zij volgen 

een algemene vorming en een technische en praktische opleiding op school of Syntra campus. Leerlingen met een 

OAO doen in de regel 3 of 4 dagen per week werkervaring op, terwijl leerlingen met een SAO 2 of 3 dagen per week 

op de werkvloer aanwezig zijn. Belangrijk is dat het gaat over een ‘reële werkplek’: een werkplek in het 

bedrijf/lokaal bestuur waar de leerling zijn/haar competenties aanleert. Het gaat dus niet over een lokaal binnen 

de school of binnen een opleidingscentrum van de sector/het bedrijf. Centraal staat het alternerend karakter van 

de tewerkstelling: leerlingen verwerven op de werkvloer competenties die inhoudelijk aansluiten op de gevolgde 

opleiding. 

Een lokaal bestuur mag meerdere leerlingen met een OAO tewerkstellen. Per vestigingsplaats mag het aantal 

jongeren in opleiding echter niet meer bedragen dan het aantal werknemers verbonden door een 

arbeidsovereenkomst11 . 

1.4. Welke opleidingen komen in aanmerking? 
In principe komt elke duale opleiding en opleiding uit het stelsel Leren & Werken in aanmerking voor zover de 

leerling meer dan 20u. op werkplek leert. Het alternerend karakter van de tewerkstelling is echter van 

 
7 KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffe nde de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders, art. 
8 Decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase van 30 maart 2018 
9 Decreet betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 van 30 november 2018 

10 Decreet 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 39, §1: “Het deeltijds beroepssecundair onderwijs 

en de leertijd zijn toegankelijk voor jongeren die enerzijds aan de voltijdse leerplicht hebben voldaan en anderzijds de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben 
bereikt. Ze kunnen worden gevolgd uiterlijk tot het einde van het schooljaar waarin jongeren de leeftijd van 25 jaar bereiken.” 
11 Uitvoeringsbesluit van 8 juli 2016 bij het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14032
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014062921&table_name=wet
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029305&param=inhoud
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?NUMAC=2018015401&param=inhoud
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essentieel belang. Bijgevolg kan niet elke opleiding op elke werkplek aangeboden worden. De leerling moet de 

nodige competenties uit de opleiding kunnen verwerven op de werkplek.  

Een overzicht van de duale opleidingen en hun aanbieders kan je terugvinden op: 

https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen  

Informatie over de opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en Syntra leertijd, evenals een 

overzicht van de centra deeltijds beroepssecundair onderwijs en Syntra campussen in de Vlaamse Gemeenschap, 

kan u hier terugvinden:  

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/so/dbso  

 

1.5. Welke werkgevers kunnen gebruik maken van de OAO? 
De OAO is  van toepassing op alle werkgevers zowel publieke als private werkgevers, zowel in de profit als non-

profitsector. Bij de lokale  en provinciale besturen gaat het onder meer over: 

▪ Gemeenten en verenigingen van gemeenten; 

▪ OCMW’s (OCMW-diensten, woonzorgcentra) en OCMW-verenigingen naar publiek recht; 

▪ Provincies; 

▪ Autonome gemeente- en provinciebedrijven 

▪ Politiezones 

▪ Hulpverleningszones 

▪ … 

 

1.6. Wat moet er gebeuren alvorens te starten met een OAO? 

1.6.1. Door het lokaal bestuur 

Om als leerwerkplek te kunnen fungeren in het kader van een duale opleiding of opleiding in het stelsel van leren 

& werken (DBSO- of Syntra-opleiding) moet het lokaal bestuur een erkenningsvraag indienen bij het sectoraal 

partnerschap Duaal Leren.  

Om erkend te kunnen worden moet het lokaal bestuur minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden: 
▪ op het vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting voldoen om de opleiding op de werkplek van een 

leerling mogelijk te maken overeenkomstig het opleidingsplan; 

▪ voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen; 

▪ geen veroordelingen hebben opgelopen; 

Daarnaast moet het bestuur ook een mentor aanduiden die een aantal voorwaarden voldoet: De mentor moet 

▪ van onberispelijk gedrag zijn. Vanaf 1 september 2019 moet dit blijken uit een Uittreksel uit het 

strafregister - 596.2 ('minderjarigenmodel' - in te dienen bij de erkenningsaanvraag) 

▪ ten minste  25 jaar oud is  

▪ minstens  vijf jaar praktijkervaring hebben in het beroep; 

▪ een mentoropleiding volgen binnen het jaar na de erkenning als leerwerkplek (voor nieuwe 

erkenningsaanvragen vanaf 1 september 2019) 

In afwijking van deze voorwaarden kan het Sectoraal Partnerschap Duaal Leren: 

▪ de leeftijd terugbrengen tot 23 jaar als de mentor een bewijs van vooropleiding in het beroep voorlegt; 

▪ een afwijking verlenen van de vereiste praktijkervaring in het beroep als de mentor een bewijs van 

vooropleiding in het beroep voorlegt. 

▪ beslissen dat de veroordeling niet relevant is om de erkenning van de onderneming te weigeren. 

http://www.diverscity.be/
https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/so/dbso
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Een erkenningsaanvraag dient te gebeuren voor elke alternerende opleiding en voor elke vestigingsplaats 

waarvoor een lokaal bestuur als leerwerkplek wenst te fungeren. Een erkenning is 5 jaar geldig.  

Lokale besturen die een erkenningsaanvraag willen indien, kunnen dit doen via de digitale tool die terug te vinden 

is via www.werkplekduaal.be. Vanaf augustus 2017 zal enkel nog de wettelijke vertegenwoordiger van het lokaal 

bestuur een dergelijke aanvraag kunnen doen, tenzij hij een andere persoon daartoe mandateert (om te weten 

welke personen daarvoor in aanmerking komen, kan u bellen naar het nummer 1700). Uiterlijk 14 kalenderdagen 

na de aanvraag krijgt het lokaal bestuur de bevestiging van het Vlaams of sectoraal partnerschap of ze al dan niet 

erkend wordt12. Indien een bestuur niet kan werken met deze digitale tool kan u aan de desbetreffende school of 

Syntra campus of Diverscity ook vragen om deze aanvraag in uw naam te doen (zie verder).  

Zodra een lokaal bestuur erkend is, kan het een OAO afsluiten. Het gebruik van deze modelovereenkomsten is 

verplicht. De modelovereenkomsten kunnen niet aangevuld worden met andere contractuele bepalingen. Dit 

neemt echter niet weg dat de jongere zoveel als mogelijk gelijkgesteld dient te worden met een werknemer wat 

betreft bijvoorbeeld infrastructuur ter beschikking, woon-werkverkeerregeling,… De OAO en SAO zijn een 

driepartijenovereenkomst die zowel door de leerling (en, indien het een minderjarige leerling betreft, zijn 

wettelijke vertegenwoordiger), het lokaal bestuur als de onderwijs- of opleidingsinstelling dient ondertekend te 

worden.  

De OAO en SAO kunnen door het lokaal bestuur of door de school automatisch aangemaakt worden via de digitale 

tool die terug te vinden is via www.werkplekduaal.be.  

 

1.6.2. Door de onderwijs- of opleidingsinstelling of sectororganisatie 

Ook een school of Syntra campus of Diverscity als sectororganisatie kan namens een lokaal bestuur een 

erkenningsaanvraag indienen. Indien het lokaal bestuur dit reeds zelf gedaan heeft, hoeft dit uiteraard niet nog 

eens te gebeuren door de school of Syntra Campus.  

Belangrijk daarbij is wel het lokaal bestuur een machtiging moet geven aan de school, Syntra campus of Diverscity. 

Daarnaast moet het lokaal bestuur ook een verklaring op eer ondertekenen waarbij wordt aangegeven dat voldaan 

is aan alle voorwaarden om erkend te worden, alsook de naam van de desbetreffende mentor wordt opgegeven. 

Deze verklaring op eer moet mee opgeladen worden in de online erkenningsapplicatie samen met uittreksel uit 

het strafregister - 596.2 ('minderjarigenmodel'). 

Daarnaast kan de onderwijs- of opleidingsverstrekker op dezelfde wijze een overeenkomst opmaken als het lokaal 

bestuur. Een aantal gegevens worden automatisch ingevuld via de online applicatie.  

 

  

 
12 Indien een bezoek ter plekke niet tijdig kan plaatsvinden om na te gaan of de vestiging en/of mentor aan alle voorwaarden voldoet, wordt de 

erkenningsaanvraag in wacht gezet. Daardoor kan de doorlooptijd iets langer duren dan de voorziene 14 dagen.  

http://www.werkplekduaal.be/
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1608547114/Model_Overeenkomst_van_Alternerende_Opleiding.pdf
http://www.werkplekduaal.be/
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1608214216/Erkenning_leeronderneming_-_Machtiging.pdf
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2. SOCIALE ZEKERHEIDSREGELING 

2.1. Valt de jongere met een OAO onder de sociale zekerheid?  
De jongeren met een OAO vallen onder de definitie van leerling alternerend leren zoals bepaald in het KB van 29 

juni 2014 in functie van de socialezekerheidsregeling.  Elke jongeren die tewerkgesteld is bij een lokaal bestuur 

met een OAO is bijgevolg onderworpen aan de sociale zekerheidsregeling. De jongere die met een OAO in dienst 

genomen wordt, moet bijgevolg ook aangegeven worden bij de RSZ (zie hieronder).  

 

2.2. Moet een leerling  een persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen betalen? 
De bijdrageplicht voor de sociale zekerheid is afhankelijk van de leeftijd van de leerling. Vanaf het eerste kwartaal 

van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, is de leerling de volledige sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. 

Concreet betekent dit een persoonlijke bijdrage van 13,07% op zijn leervergoeding, net zoals een contractueel 

aangestelde medewerker van het bestuur. In voorkomend geval hebben de leerlingen wel recht op vermindering 

van de persoonlijke bijdragen in de vorm van een werkbonus (zie hieronder). Tot en met het vierde kwartaal van 

het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt, moeten er geen persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen betaald 

worden. Let wel: er is een bijzondere inhouding van 13,07 % verschuldigd op het (dubbel) vakantiegeld en op het 

(dubbel) vertrekvakantiegeld van de leerlingen.13 

 

2.3. Heeft de leerling recht op een vermindering van zijn sociale zekerheidsbijdragen? 
Gaat het om een doorsnee leervergoeding, dan heeft de leerling vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt 

(volledige onderwerping aan de sociale zekerheid), recht op de werkbonus (vermindering van de persoonlijke 

sociale zekerheidsbijdragen). Tenminste, voor zover de leervergoeding en/of salaris een bepaald 

refertemaandloon (€2.560,57/voltijdse tewerkstelling) niet overstijgt en voor zover er op het salaris of de 

leervergoeding een persoonlijke bijdrage van 13,07% verschuldigd is.  

U kan de werkbonus exact berekenen op de website van de Belgische sociale zekerheidsdiensten: 

www.socialsecurity.be  of  klik hier.  

 

2.4. Moet het (lokaal) bestuur werkgeversbijdragen betalen? 
Het socialezekerheidsstatuut van de leerlingen met een OAO en het onderwerpingsregime van de werkgever 

verschillen naargelang zijn of haar leeftijd:  

Vanaf het eerste kwartaal van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, geldt er voor de werkgever een volledige 

bijdrageplicht van 28,86% of 29,26%14. De bijdrage wordt in voorkomend geval verhoogd met een 

werkgeversbijdrage van 0,32% voor de sector arbeidsongevallen. Deze extra bijdrage is enkel voor de besturen op 

wie de arbeidsongevallenregeling van de privésector van toepassing is.  Dat is het geval bij een vereniging van 

gemeenten, een vereniging van provincies, een autonoom gemeentebedrijf, een autonoom provinciebedrijf of een 

OCMW-vereniging zonder één statutair personeelslid. Tot en met het vierde kwartaal van het jaar waarin de 

jongere 18 jaar wordt, betaalt de lokale overheidswerkgever op de leervergoeding enkel een minimale 

werkgeversbijdrage van 0,23%. De provinciale en plaatselijke overheidsdiensten die onder de 

arbeidsongevallenregeling van de privésector vallen (bijv. AGB’s of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

 
13

 Artikel 4 KB 28 november 1969. 
14 Het bijdragepercentage verschilt naargelang de vakantieregeling publieke sector dan wel de private sector gevolgd wordt. Indien de vakantieregeling 

private sector gevolgd wordt, ligt de bijdrageplicht 0,40% hoger (loonmatigingsbijdrage; Wet 29 juni 1981, art.38, §3bis). 

http://www.diverscity.be/
http://www.socialsecurity.be/
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfappl/nl/latest/instructions/deductions_employementmeasures/personaldeduction/workbonus/workbonus.html
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zonder enige statutaire medewerker) betalen nog een werkgeversbijdrage van 0,32%; zij betalen dus in totaal 

0,55%. 

2.5. Heeft het lokaal bestuur recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen? 
Lokale besturen die de leerlingen in een alternerende opleiding tewerkstellen, hebben recht op de Vlaamse 

doelgroepvermindering voor jongeren in alternerende opleiding. Het gaat over: 

▪ de leerlingen met een overeenkomst van alternerende opleiding 

▪ de jongeren in het deeltijds beroepsonderwijs, tewerkgesteld met een deeltijdse arbeidsovereenkomst 

van minder dan 20uren en bij VDAB geregistreerd zijn in Mijn Loopbaan. 

Leerlingen die bij een lokaal bestuur aan de slag zijn met een Overeenkomst Alternerende Opleiding komen 

daarvoor dus in aanmerking. 

De forfaitaire doelgroepvermindering voor leerlingen is gelijk aan 1.000 euro per kwartaal tijdens de volledige duur 

van de overeenkomst. Als het bedrag van de normaal te betalen bijdragen kleiner is dan het bedrag van de 

bijdragevermindering voor “leerlingen”, dan is het bedrag van de werkelijk toegekende vermindering natuurlijk 

maar even groot. 

Een jongere die na de alternerende opleiding bij de werkgever tewerkgesteld wordt met een 

arbeidsovereenkomst, behoudt het recht op de Vlaamse doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jonge 

werknemers gedurende maximum twee jaar (op voorwaarde dat hij/zij voldoet aan de voorwaarde van 

laaggeschoolde jonge werknemer). De start van de periode van de doelgroepvermindering voor jonge werknemers 

wordt beschouwd als het begin van een nieuwe arbeidsrelatie. De kwartalen van de Vlaamse 

doelgroepvermindering voor leerlingen wordt niet in mindering gebracht op de periode van de Vlaamse 

doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jonge werknemers. 

Vanaf het eerste kwartaal van 2017 moet de overheidswerkgever in de DmfAPPL de Vlaamse 

doelgroepvermindering voor de jongeren in alternerende opleiding, tewerkgesteld met een overeenkomst van 

alternerende opleiding aanvragen met de verminderingdscode 6310.  

Meer inlichtingen over de doelgroepvermindering voor leerlingen vindt u op de website van het departement 

Werk van de Vlaamse overheid.  

 

2.6. Hoe moet een leerling bij RSZ aangegeven worden? 
Bij elke in- en uitdiensttreding wordt de leerling aangegeven in DIMONA met het type OTH (Others) (de 

onmiddellijke aangifte van tewerkstelling). De overeenkomst wordt met een uurrooster voor de volledige periode 

(met inbegrip van de lesperiodes) doorgegeven. Als de alternerende opleiding meerdere schooljaren omvat kan 

een OAO ook voor deze volledige periode opgemaakt en doorgegeven worden. De aangifte moet gebeuren uiterlijk 

op het ogenblik dat de leerling begint te werken. 

Het bestuur vermeldt de leerling eveneens op de DmfAPPL (de elektronische kwartaalaangifte).  

Het werknemerskengetal voor een leerling varieert naargelang de leeftijd van de betrokkene: 

▪ de code 133 (handarbeider) of 233 (hoofdarbeider) wordt gebruikt voor de leerling  met een 

overeenkomst van alternerende opleiding, tot en met het vierde kwartaal van het jaar waarin hij 18 jaar 

wordt; 

▪ de code 101 (contractuele handarbeider) of 201 (contractuele hoofdarbeider) wordt gebruikt vanaf het 

eerste kwartaal van het jaar waarin de leerling 19 jaar wordt. 

Voor een  leerling  met  een  OAO  wordt vanaf het 4de kwartaal 2019 enkel de aanduiding type '1' gebruikt op de 

tewerkstellingslijn: 1 = leerling - alternerend leren. 

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding
https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding
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De code 1 mag enkel gebruikt worden bij de werknemerskengetallen 133 en 233 (tot en met het 4de kwartaal van 
het jaar waarin de jongere achttien jaar wordt) en de werknemerskengetallen 101 en 201 (vanaf het 1ste kwartaal 

van het jaar waarin de jongere negentien jaar wordt).) op de tewerkstellingslijn van de DmfAPPL aangeduid. 

 
Voor specifieke vragen over de Dimona-aangifte en de DmfAPPL kan u contact opnemen met RSZ of uw 

rechtstreekse contactpersoon. Vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende contactgegevens: 

Adres: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Hortaplein 11 - 1060 Brussel 

Telefoon: 02 509 59 59 

Het e-mailadres van uw contactpersoon is vanaf 1 januari 2017 als volgt samengesteld 

voornaam.naam@rsz.fgov.be 

 

 

2.7. Welke rechten heeft de leerling inzake sociale zekerheid? 
De socialezekerheidsrechten van een leerling zijn afhankelijk van de leeftijd van de leerling. Vanaf 1 januari van 

het jaar waarin hij 19 jaar wordt, geniet de leerling dezelfde socialezekerheidsbescherming als een werknemer. 

Tot en met 31 december van het jaar waarin de leerling 18 jaar wordt, geniet hij beperkte 

socialezekerheidsrechten.  

Vanaf het eerste kwartaal van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt: 

Voor de sector geneeskundige verzorging 

De leerlingen met een OAO zijn in eigen naam gerechtigd op de terugbetaling van de medische kosten. Leerlingen 

met een overeenkomsten die onder het RSZ-statuut alternerende opleiding vallen, worden geacht voldoende 

bijdragen te betalen. Zij moeten zich zelf bij een ziekenfonds aansluiten om in eigen naam het recht op 

terugbetaling van geneeskundige verzorging te openen. 

Voor de sector van ziekte en invaliditeit, tak uitkeringen (bij arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, 

vaderschapsverlof…) 

De leerlingen met een OAO genieten sociale bescherming. Zij moeten zich zelf bij een ziekenfonds aansluiten om 

het recht op uitkeringen te openen. Er is wel een wachtperiode van 6 maanden  alvorens de leerling zijn recht kan 

uitoefenen. In sommige situaties wordt de jongere vrijgesteld van de wachttijd  (in het bijzonder de vrijstelling van 

wachttijd op basis van ‘studies’) zodat hij onmiddellijk aanspraak maakt op een uitkering.15 Dit zal het geval zijn 

voor een grote groep leerlingen, maar moet steeds geval per geval bekeken worden. 

Voor de sector pensioenen 

De prestaties van leerlingen met OAO worden in aanmerking genomen voor de berekening van het rustpensioen: 

De periode die men verbonden is door een OAO komt in aanmerking om het aantal tewerkgestelde jaren te 

bepalen. Dit is een belangrijk gegeven. Een tewerkstelling van 45 jaar of een tewerkstelling van bijvoorbeeld 43 

jaar is een belangrijk verschil. Voor het bepalen van het rustpensioen wordt rekening gehouden met de werkelijk 

verdiende vergoedingen. De vergoedingen worden vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficient. Meer info 

over de berekening van het pensioen kan worden teruggevonden op  de website van de Rijksdienst voor 

Pensioenen. 

 

Voor de sector Werkloosheid 

Het voleindigen (al of niet met succes) van een alternerende opleiding (met een overeenkomst alternerende 

opleiding) wordt beschouwd als een  studie die rechten opent op een inschakelingsuitkering, de vroegere 

 
15

 KB 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, 

artikel 205, §1, 3°. 

http://www.diverscity.be/
https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/berekening
https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/berekening
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wachtuitkering.16 Met ‘voleindigd’ wordt bedoeld dat de leerling het hele schooljaar heeft doorlopen. Hij of zij heeft 

de lessen gevolgd, alle stages en praktijkwerken volbracht en de examens afgelegd.   

 

Opgelet! 

Vanaf 1 september 2015 werden de voorwaarden voor toelaatbaarheid verstrengd voor jongeren jonger dan 21 

jaar. Voor je 21ste zal je enkel nog toelaatbaar zijn voor inschakelingsuitkeringen als je een diploma secundair 

onderwijs hebt behaald of een alternerende opleiding succesvol hebt voleindigd/afgewerkt. 

Toelaatbaarheid 

Indien het certificaat in het kader van een opleiding binnen duaal leren of het stelsel van leren&werken 

behaald wordt, wordt dit beschouwd als een diploma, getuigschrift of attest dat de mogelijkheid biedt om, 

in geval van uitkeringsaanvraag vanaf 1 september 2016 op de leeftijd jonger dan 21 jaar een 

inschakelingsuitkering te ontvangen.  

Verkorte BIT 

Bovendien heeft de alternerende opleiding een invloed op de duurtijd van de beroepsinschakelingstijd 

(BIT) (de vroegere wachttijd) van 310 dagen. Het met succes voltooien van de opleiding is hier ook een 

factor: 

▪ is de alternerende opleiding met succes voleindigd dan wordt de BIT verminderd met het aantal 

kalenderdagen, zondagen uitgezonderd, dat gelegen is in de periode die gedekt wordt door de 

OAO. De BIT kan dus gereduceerd worden tot 0 dagen; 

▪ is de alternerende opleiding niet met  succes voleindigd dan wordt de BIT verminderd met de 

helft van het aantal dagen (niet zondagen) dat gelegen is in de periode gedekt door de OAO, de 

BIT mag dan evenwel niet korter zijn dan 155 dagen; 

▪ wordt de alternerende opleiding voortijdig stopgezet, dan heeft deze opleiding geen invloed op 

de duurtijd van de BIT. 

Meer info vindt u op de website van RVA.  

Tot en met het vierde kwartaal van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt: 

Voor sector ziekte en invaliditeit, tak geneeskundige verzorging blijft de minderjarige leerling “persoon ten laste” 

(oa voor doktersbezoek). De jongere heeft wel recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid17  op voorwaarde 

dat hij/zij een ziekteboekje opent. Hou er rekening mee dat titularis worden van een ziekenboekje kosten met zich 

meebrengt en dat het te allen tijde mogelijk is het boekje snel te openen bij langdurige ziekte. 

Minderjarige leerlingen betalen dus – op basis van artikel 4 van het KB van 28 november 1969 – geen sociale 

zekerheidsbijdragen voor de sector uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitswetgeving tot het vierde kwartaal 

van het jaar waarin zij 18 jaar worden, maar zij openen wel het recht op ziekte-uitkeringen als zij zich  bij een 

ziekenfonds aansluiten en na een wachtperiode van 6 maanden. In bepaalde gevallen wordt de jongere 

vrijgesteld van de wachttijd (in het bijzonder de vrijstelling van wachttijd op basis van ‘studies’) zodat hij 

onmiddellijk aanspraak maakt op een uitkering. Dit zal het geval zijn voor een grote groep leerlingen, maar moet 

steeds geval per geval bekeken worden. 

Voor de sector werkloosheid hebben minderjarige leerlingen geen recht op een beroepsinschakelingsuitkering 

zolang ze leerplichtig zijn. Dat is tot de leerling de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of tot 30 juni van het jaar waarin 

 
16

 KB 1 juli 2014 tot wijziging van de artikelen 27, 30, 36, 37, 42, 42bis, 63, 68, 71, 94, 99, 106, 114 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 

houdende de werkloosheidsreglementering. 
17 Art. 86, §1, 1°, a) Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoörd ineerd op 14 juli 1994. 

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t35#h2_1
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de leerling 18 jaar wordt, indien zijn of haar verjaardag na 30 juni valt. Daarna hebben ze hetzelfde recht op een 

beroepsinschakelingsuitkering als meerderjarige leerlingen (zie boven).  

Voor de sector pensioen bouwen minderjarige leerlingen geen rechten op. 

2.8. Hoe is de bescherming bij arbeidsongevallen en beroepsziekten geregeld? 
Een leerling tewerkgesteld met een OAO is wettelijk beschermd bij arbeidsongeval en beroepsziekte: 

 

2.8.1. Arbeidsongevallen 

Sedert 1 januari 2020 is de regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 wat betreft de schadevergoeding voor 

arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ook van toepassing op jongeren met een 

leerovereenkomst bij een lokaal bestuur.  

 

Bijgevolg  moeten de betrokken lokale besturen vanaf 1 januari 2020 geen aparte polis naar privaat recht meer 

sluiten als zij een leerling opleiden. De overeenkomsten voor alternerende opleiding zijn vanaf dan ingebed in de 

wet van 3 juli 1967 van het overheidspersoneel, althans wat de arbeids(weg)ongevallen betreft. Tot 31.12.2019 

blijven ze onderworpen aan de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.  

De volgende ongevalsrisico’s moeten verzekerd zijn: 

▪ ongevallen in de onderneming;  

▪ ongevallen bij de opleidingsverstrekker;  

▪ ongevallen op de weg tussen de woonplaats en de onderneming;  

▪ ongevallen op de weg tussen de woonplaats en de lesplaats of de plaats waar met lessen gelijkgestelde 

activiteiten plaatsvinden;  

▪ ongevallen op de weg tussen de onderneming en de lesplaats of de plaats waar met lessen gelijkgestelde 

activiteiten plaatsvinden;  

  

De onderneming sluit een verzekering die haar burgerlijke aansprakelijkheid en die van haar aangestelden dekt.  

 

Vergoeding 

Wanneer zich een arbeidsongeval voordoet, moet het ondernemingshoofd dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 

8 dagen aangeven bij de arbeidsongevallenverzekering. De overeenkomst alternerende opleiding is geschorst, 

maar de onderneming moet de gewaarborgde leervergoeding niet betalen (zie verder). Alles wordt rechtstreeks 

tussen de leerling en de verzekeringsmaatschappij geregeld. 

De vergoeding uitgekeerd door de arbeidsongevallenverzekering, moet integraal de leerling ten goede komen. In 

geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt het basisloon op de werkelijke verdiensten berekend. Het 

basisloon moet ten minste gelijk zijn aan het minimumbasisloon. Voor een minderjarige leerling bedraagt de 

vergoeding 90 % van dit minimumbedrag.  

In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden wordt rekening gehouden met de beroepscategorie 

waartoe het slachtoffer zou hebben behoord op het moment dat hij meerderjarig zou zijn geworden of zijn 

overeenkomst van alternerende opleiding zou hebben beëindigd. Het basisloon moet ten minste gelijk zijn aan 

het gemiddelde loon van meerderjarige werknemers uit dezelfde beroepscategorie. 

http://www.diverscity.be/
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2.8.2. Beroepsziekte 

Een leerling is beschermd wanneer hij aan een beroepsziekte lijdt.18 Volgens RSZ is dat op dezelfde wijze als elk 

ander personeelslid bij een lokaal bestuur.19 Het vast, stagedoend, tijdelijk en hulppersoneel in dienst van lokale 

besturen valt onder de Beroepsziektenwet Overheidspersoneel van 3 juli 1967 is van toepassing. De 

Beroepsziektenwet Overheidspersoneel is dus van toepassing op de leerling met een OAO. 

Het onderscheid tussen de regeling private sector en publieke sector is bijzonder belangrijk, omdat in de private 

sector de verplichtingen bij beroepsziekte overgenomen worden door het Fonds voor Beroepsziekten. In de 

publieke sectorregeling blijft het lokale bestuur de schuldenaar van alle verplichtingen bij een beroepsziekte. 

 

2.9. Behoudt een leerling het recht op gezinsbijslag (voorheen kinderbijslag)? 
Het recht op gezinsbijslag is onvoorwaardelijk, d.w.z. onafhankelijk van de inkomsten van de leerling, tot de 

maand waarin hij/zij 18 jaar wordt. Voor een leerling die een alternerende opleiding volgt waarvan de les- en 

werkplekcomponent minstens 17 uur per week is, wordt gezinsbijslag toegekend, ook na de maand waarin de 

leerling 18 jaar wordt tot maximaal de leeftijd van 25 jaar.  Vanaf 1 januari 2019 leidt de winstgevende activiteit 

van een leerling, die onderwijs of een vorming volgt, tot de schorsing van de gezinsbijslag tenzij de winstgevende 

activiteit voortvloeit uit20:  

- Vergoedingen en sociale uitkeringen uit een tewerkstelling in een systeem van alternerend leren en 

werken. Dit betekent dat hetgeen de leerling verdient op basis van een OAO of een DA geen invloed heeft op het 

recht op gezinsbijslagen.  

- Inkomsten uit studentenarbeid. Er mag max. 475 uur studentenarbeid gedaan worden met                

studentenovereenkomsten met verminderde bijdragen zonder dat dit invloed heeft op gezinsbijslagen.               

Opgelet: Om na te gaan wanneer en bij wie een leerling in een alternerende opleiding een                       

studentenovereenkomst kan sluiten, verwijzen wij naar de fiche over studentenovereenkomst.  

- Inkomsten uit andere tewerkstelling (vb. arbeidsovereenkomst) voor maximum 80 uur per maand   

- Inkomsten uit zelfstandige activiteit in bijberoep 

  

 
18 De Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, waarborgen het voordeel van de  schadeloosstelling 

voor beroepsziekten aan de werknemers die geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 
19

 Art. 2 KB 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelslede n uit de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke over heidsdiensten, BS 16 maart 
1993. 
20 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de 

toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, art. 16-18; art. 41. 
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3. ARBEIDSRECHTELIJK KADER 

3.1. Welke elementen zitten vervat in de Overeenkomst Alternerende Opleiding? 
Een OAO moet onderscheiden worden van arbeidsovereenkomsten.21 De leerlingen met een OAO leveren geen 

arbeidsprestaties, maar volgen een opleiding op de werkvloer. Een OAO beoogt immers niet het leveren van arbeid 

in dienst van een werkgever maar wel het verwerven van kennis en vaardigheden door de leerling. 

De OAO wordt opgesteld volgens het model dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering. De overeenkomst moet 

schriftelijk of digitaal opgemaakt worden en verplicht opgeladen22 worden door de werkplek in het digitale loket 

app.werkplekduaal.be.  De OAO omvat volgende bepalingen:  

▪ de datum van de inwerkingtreding, de einddatum en het voorwerp van de overeenkomst 

▪ de naam van de onderneming en van de persoon die de onderneming vertegenwoordigt 

▪ de naam van de mentor in de onderneming 

▪ de identiteit van de leerling 

▪ de naam van de opleidingsverstrekker waar de leerling de lessen volgt en van de trajectbegeleider van 

de opleidingsverstrekker 

▪ het bedrag van de leervergoeding  

▪ de plaats van de uitvoering van de opleiding op de werkplek 

▪ de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur 

▪ de vakantieregeling 

▪ de verwijzing naar alle wettelijke, reglementerende en conventionele bepalingen, in bijzonder met 

betrekking tot voorzieningen van sociale zekerheid, arbeidswetgeving, welzijnswetgeving en 

verzekeringen, die van toepassing zijn op de onderneming 

▪ de beperkte aansprakelijkheid van de leerling bij schade ten aanzien van de onderneming of derden 

Maken eveneens integraal deel uit van de overeenkomst van alternerende opleiding en worden als bijlage 

toegevoegd: 

▪ het opleidingsplan opgesteld door de opleidingsverstrekker in overleg met de onderneming; 

▪ de rechten en plichten van de leerling, de onderneming en de opleidingsverstrekker; 

▪ de regeling met betrekking tot de schorsing en de beëindiging van de overeenkomst van alternerende 

opleiding; 

▪ het arbeidsreglement. 

▪ het uurrooster, waarin enerzijds de tijdstippen worden vermeld waarop de leerling de opleiding volgt in 

de onderneming, en anderzijds de tijdstippen waarop de leerling de lessen en de activiteiten die 

gelijkgesteld zijn met lessen, volgt bij de opleidingsverstrekker. Het uurrooster vermeldt zowel voor de 

opleidingsdagen bijde opleidingsverstrekkerals in de onderneming: 

o het exacte aanvangs-en einduur van de opleidingsdag; 

o het tijdstip en de duur van de pauzes  

Als het alterneringsschema of de uren op de werkplek niet iedere lesweek identiek zijn, worden de 

verschillende uurroosters als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. 

De overeenkomst mag geen bedingen bevatten die de rechten van de leerling beperken of zijn verplichtingen 

verzwaren. De overeenkomst is een standaarddocument die niet kan aangepast worden. U kan een Word-versie 

 
21

 De OAO valt niet onder de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

22 Indien het opladen van het document niet kan gedaan worden door het lokaal bestuur zelf, kan dit ook door de school gedaan worden of kan een kopie 

gemaild worden aan Syntra Vlaanderen. De wettelijke verplichting om de OAO op te laden ligt echter wel bij het lokaal bestuur zelf.   

http://www.diverscity.be/
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1608547114/Model_Overeenkomst_van_Alternerende_Opleiding.pdf
https://vvsgbe-my.sharepoint.com/personal/nele_decat_vvsg_be/Documents/Grafisch%20Werk/Duaal%20Leren/Brochure%20Alternerend%20Leren/app.werkplekduaal.be
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krijgen op eenvoudig verzoek. Via de online-tool van Syntra Vlaanderen kan een OAO echter ook onmiddellijk 

opgemaakt worden, mits de nodige gegevens worden ingevoerd in de tool.  

De overeenkomst moet uiterlijk op het tijdstip waarop de leerling zijn alternerende opleiding aanvat schriftelijk of 

digitaal worden opgesteld volgens het model dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering.  

3.2. Wanneer kan een OAO starten? 
De OAO kan in principe op elk moment aanvangen. De leerling heeft in principe wel maar 20 opleidingsdagen de 

tijd om een werkplek te vinden nadat hij ingeschreven is in een duale opleiding. Die periode kan verlengd worden 

met de periode die nodig is om een onderneming te erkennen en met de dagen waarop de leerling  gewettigd 

afwezig is (door ziekte bijvoorbeeld). Per schooljaar kan de trajectbegeleider ook één keer een verlenging van 20 

opleidingsdagen toestaan (voor het buitengewoon secundair onderwijs in OV3 of OV4 zelfs 40 opleidingsdagen). 

Tijdens die periode moet de leerling wel voltijds naar school gaan. Uiteraard kan  hij/zij afwezig zijn om een 

werkplek te zoeken. 

Als de leerling binnen die termijnen geen werkplek vindt, moet hij/zij naar een andere, niet-duale opleiding. 

3.3. Hoeveel bedraagt de leervergoeding voor de jongere? 
De leerling ontvangt geen salaris maar een leervergoeding. De leervergoeding is afhankelijk van de opgebouwde 

competenties van de leerling die tewerkgesteld wordt. Een leerling kan enkel een hogere vergoeding krijgen vanaf 

het begin van een volgend schooljaar (vanaf 1 september) wanneer zijn competenties zijn toegenomen. 

Gedurende het lopende schooljaar blijft de vergoeding voor de leerling steeds dezelfde, tenzij er een indexering 

plaatsvindt. De vergoedingen volgen de evolutie van het GMMI23. 

Het bestuur is volgende vergoeding verschuldigd voor zowel de dagen waarop de leerling werkzaam is op de 

leerwerkplaats bij het lokaal bestuur als wanneer de leerling op de schoolbank zit. Ongewettigde afwezigheden in 

de onderwijs- of opleidingsinstelling kunnen dus ook leiden tot een vermindering van de leervergoeding. 

Leervergoeding24 Opgebouwde competenties 

480,90 €  
 
1e opleidingsjaar alternerende opleiding  
 

530,70 €  

 
Indien de leerling één van de volgende jaren of graden met succes 
heeft beëindigd:  
een 1e opleidingsjaar alternerende opleiding  
de tweede graad secundair onderwijs  
 

572,10 €  

 
Indien de leerling één van de volgende jaren, kwalificatiefases of 
opleidingen met succes heeft beëindigd:  
een 2e opleidingsjaar alternerende opleiding 
het 1e jaar van de 3e graad secundair onderwijs 
de kwalificatiefase van het BUSO (opleidingsvorm 3) 
 

De Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers is van toepassing op deze 

leervergoeding. Voor elke jongere moet de werkgever een individuele rekening bijhouden en bij elke definitieve 

betaling moet hij een “loonafrekening” (‘loonfiche’) bezorgen.  

 
23 De basis voor de berekening van de leervergoeding is het gewaarborgd minimummaandinkomen (29% - 32% - 34,5%). Het GMMI wordt net zoals de 

lonen voor het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen aangepast aan de spilindex. Het basisbedrag bedraagt €1.531,93 snds 1 juni 2016.  
24 Bedrag sinds 01/09/2018 
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3.4. Wat gebeurt er bij onwettige afwezigheid? 
Bij afwezigheid van de leerling op te presteren dagen wordt de leervergoeding pro rata aangepast. Enkel de dagen 

die effectief gepresteerd zijn, worden vergoed.  

Onder ‘te presteren dagen’ worden begrepen: de dagen waarop de leerling of komt werken bij het lokaal bestuur 

of op de school of opleidingsinstantie dient aanwezig te zijn én waarop de leerling geen verlof geniet. Dit verlof 

kan toegekend zijn hetzij op basis van de bepalingen van de OAO, hetzij op basis van de regelgeving. De 

vermindering van de leervergoeding gebeurt niet in geval van afwezigheden omwille van ziekte of om andere 

redenen die van toepassing zijn voor de gewaarborgde leervergoeding (zie verder).  

Daarnaast kan de werkgever bij veelvuldige onwettige afwezigheid beslissen de procedure tot stopzetting van de 

OAO op te starten. Uiteraard is een voorafgaandelijk gesprek en duidelijke afspraken  met de leerling en school 

belangrijk in dergelijk geval alvorens over te gaan tot deze stap.  

 

3.5. Moet/Mag ik als werkgever extra voordelen toekennen? 
De werkgever is niet verplicht een eindejaarspremie te betalen en ook geen extralegale voordelen toe te kennen 

(bvb. maaltijdcheques, …) aan de leerling. Hij is dus niet verplicht om dezelfde voordelen te geven als aan de eigen 

personeelsleden, al mag hij dit wel - geheel of gedeeltelijk - doen. Het uitbetalen van een eindejaarspremie of 

andere premies kan echter consequenties hebben voor de fiscale inkomsten van de jongere en het ten laste blijven 

van de ouders. Bij extralegale voordelen is het afhankelijk van de hoogte en de aard van het voordeel. Indien 

bepaalde voordelen toch worden toegekend is het aangeraden dat daarvoor een aparte individuele overeenkomst 

wordt opgemaakt. Men is dan bovendien ook verplicht dezelfde regeling toe te passen voor alle leerlingen. 

De werkplekgever is wel verplicht om dezelfde onkostenregeling toe te passen als voor het gewone personeel 

(woon-werkverkeerregeling, andere werkgerelateerde onkosten) 

 

3.6. Moet de leerling belastingen betalen? 
Als het belastbaar inkomen van de leerling het bedrag van de belastingvrije som van €8.860 euro netto (aanslagjaar 

2020 - inkomsten 201925) niet overschrijdt, dan is hij/zij geen inkomstenbelastingen verschuldigd.  Het belastbaar 

inkomen is het bedrag dat overblijft van de bruto leervergoeding + vakantiegeld na aftrek van o.a. de persoonlijke 

sociale zekerheidsbijdrage en de forfaitaire beroepskosten.   

Gelet op het geringe bedrag van de leervergoeding bij de OAO moet er in de praktijk dus geen belasting betaald 

worden en zal er ook geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden. Leerlingen moeten er wel op gewezen worden 

dat ze toch inkomstenbelasting zullen moeten betalen als ze over andere onderworpen inkomsten (inkomsten uit 

studentenarbeid, onderhoudsgeld, …) beschikken waardoor hun samengevoegde inkomsten de belastingvrije 

som overschrijden. 

 

3.7 Blijft een leerling met OAO fiscaal ten laste van de ouders? 
Jongeren zijn niet meer fiscaal ten laste van de ouders zodra een bepaald netto belastbaar inkomen overschreden 

wordt. Dit bedrag varieert naargelang de ouders gezamenlijk of alleen belast worden.  

 

 
25 Meer info op Fod Financiën:  https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student/belasting#q2 

http://www.diverscity.be/
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Als uw ouders…  Maximumbedrag 
nettobestaansmiddelen - Inkomsten 
2020 (aanslagjaar 2021)26  

gezamenlijk worden belast 
 

3.330 € 

 
alleen 
worden 
belast  

u wordt fiscaal niet als gehandicapt 
beschouwd 

4.810 € 

u wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd 6.110 € 

 

Het begrip ‘bestaansmiddelen’27 is zeer breed. Het gaat om alle regelmatig of toevallig verworven inkomsten zoals 

bijvoorbeeld ook de terugbetaling van de kosten voor woon-werkverplaatsingen. De eerste schijf van 3.300 euro 

onderhoudsuitkeringen telt niet mee om de bestaansmiddelen te berekenen. Nieuw vanaf 2017 is is dat de eerste 

schijf van 2.780 euro inkomsten (inkomsten 2019) dat men verdient op basis van een OAO niet meetelt. Dat is ook 

zo voor inkomsten uit studentenarbeid. Een leerling die in een kalenderjaar inkomsten heeft uit een OAO en uit 

studentenarbeid kan deze vrijstelling maar één keer toepassen.  Vervolgens mag er een forfaitair bedrag van 20% 

(met een minimum van 460 euro) in mindering worden gebracht. Door deze nieuwe regelgeving zullen leerlingen 

met een OAO veel vaker fiscaal ten laste blijven van de ouders.  

 

3.8. Kom ik als werkgever/leerling in aanmerking voor een premie? 

 
De Start- en Stagebonus: een forfaitaire premie voor de leerling en de werkgever  

De rechtsgrond voor de start- en stagebonus situeert zich in de wet van 23 december 2005 betreffende het 

Generatiepact. Het besluit van de Vlaamse Regering over de start- en stagebonus regelt vanaf 1 september 2018 

de uitvoering ervan. Voordien werd de uitvoering geregeld door het koninklijk besluit van 1 september 2006 

betreffende de start- en stagebonus28. 

De startbonus is een premie voor jongeren die een alternerende opleiding volgen met een overeenkomst 

alternerende opleiding (OAO), een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) of een deeltijdse 

arbeidsovereenkomst (DA) of een brugproject. De stagebonus is een premie voor elke werkgever die 

bovenvermelde jongeren opleidt of tewerkstelt. Door het toekennen van deze premies, wil de Vlaamse overheid 

jongeren motiveren om een opleiding bij een onderwijs- of opleidingsinstelling te combineren met werken in een 

echte organisatie en om deze opleiding met vrucht te beëindigen en werkgevers stimuleren om leerwerkplekken 

voor deze jongeren open te zetten. De start- of stagebonus wordt slechts één keer per schooljaar betaald en wordt 

maximaal 3 keer betaald per jongere. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus €500, bij de derde 

toekenning is dit €750.  

De startbonus kan worden toegekend aan een jongere die  

▪ zijn hoofdverblijfplaats in het Vlaams gewest heeft 

▪ het opleidingsjaar met vrucht beëindigd heeft 

 
26 Meer info op FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/kinderen#q4 

27
 Meer info op FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/nettobestaansmiddelen#q1 

28 De oude regelgeving (KB 1/09/2006) blijft gelden voor de reeds goedgekeurde initiële aanvragen voor 1/9/2018 die ongewijzigd 

verderlopen.  
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▪ een ‘arbeidsdeelname’ van minstens 3 maanden heeft in het schooljaar waarvoor de aanvraag gebeurt  

▪ jonger is dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de startbonus voor het eerst wordt 

aangevraagd. Indien er eerder een  startbonus aan deze jongere werd uitbetaald, geldt er geen 

leeftijdsbeperking.  

De jongere vraagt de startbonus aan bij het Departement WSE binnen 4 maanden na het einde van het schooljaar 

(maw ten laatste op 31 december). Indien de jongere minderjarig is, wordt de aanvraag meeondertekend door zijn 

of haar wettelijke vertegenwoordiger.  

De stagebonus kan worden toegekend aan een leerwerkplaats die 

▪ effectief gelegen is in het Vlaamse gewest 

▪ een leerling minstens 3 maanden opgeleid heeft in het schooljaar waarvoor de aanvraag gebeurt  

▪ een leerling opleidt die jonger is dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor 

het eerst wordt aangevraagd. Indien een andere werkgever al een stagebonus heeft gekregen voor deze 

jongere of deze jongere al een startbonus heeft gekregen, geldt de leeftijdsbeperking niet.  

Het ontvangen van de stagebonus staat los van het met vrucht beëindigen van het schooljaar door de leerling.  

De werkplek vraagt de stagebonus aan bij Departement binnen 4 maanden na het einde van het schooljaar (maw 

ten laatste op 31 december). De volledige aanvraagprocedure van de stagebonus kan u terugvinden op 

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

 

Contactgegevens 

Departement Werk en Sociale Economie Start- en stagebonus 

Koning Albert II-laan 35 bus 20 

1030 Brussel 

    startenstagebonus@vlaanderen.be 

02 553 43 79 

 

3.9. Welke andere rechten heeft de jongere? 
Deze leerlingen zijn, naast de bijzondere bescherming die zij binnen het arbeidsrecht genieten (bv. 

Loonbeschermingswet, Wet Welzijn op het Werk van 4 augustus 1996, Arbeidsreglementenwet van 8 april 1965…), 

ook onderworpen aan specifieke bepalingen die voor de OAO gelden. 

3.9.1. Gewaarborgde leervergoeding 

De overeenkomst van alternerende opleiding zal in dezelfde gevallen worden geschorst (bv. ziekte of ongeval, 

tijdelijke werkloosheid, klein verlet, …) als een arbeidsovereenkomst. De leerling zal hierbij ook in dezelfde 

gevallen als een gewone werknemer recht hebben op een leervergoeding.  

 Zo geldt in verband met ziekte of een privé ongeval : 

▪ Een arbeider die nog geen maand ononderbroken in dienst is bij dezelfde onderneming, ontvangt 

geen gewaarborgd loon. Indien de anciënniteit van 1 maand bereikt wordt gedurende de periode van 

ongeschiktheid, kan betrokkene wel aanspraak maken op de vergoeding van de resterende dagen. 

▪ Een arbeider die minimaal 1 maand anciënniteit heeft opgebouwd: de leerling heeft recht op een 

gewaarborgde leervergoeding:  

o Van de 1ste tot en met de 7de kalenderdag: 100% 

o Van de 8ste tot en met de 14de kalenderdag: 85,88% 

o Van de 15de tot en met de 30ste kalenderdag: 25,88% 

http://www.diverscity.be/
https://www.vlaanderen.be/stagebonus/stagebonus-volgens-de-regelgeving-na-1-september-2018
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▪ Een bediende behoudt het recht op zijn loon (100%) ten laste van de werkgever gedurende de eerste 30 

dagen van arbeidsongeschiktheid, ongeacht zijn anciënniteit 

Een jongere met een OAO valt onder het statuut alternerend leren en zal mits het vervullen van een wachttijd, of 

bij vrijstelling van wachttijd, na de periode van gewaarborgd loon een ziekte-uitkering kunnen bekomen (zie 

boven). 

Gedetailleerde info over de gewaarborgde vergoeding bij arbeidsongeschiktheid wegens gewone ziekte of gewoon 

ongeval is terug te vinden op: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42337.  

Hierop bestaat 1 uitzondering: in geval van arbeidsongeval of beroepsziekte zal de leerling geen recht hebben 

op een leervergoeding maar onmiddellijk terugvallen op de arbeidsongevallenverzekering van de onderneming of 

de vergoeding van het fonds voor beroepsziekten. Deze vergoedingen liggen over algemeen hoger dan de 

leervergoeding. 

3.9.2. Jaarlijkse vakantie & vakantiegeld 

Vanaf 1 september 2019 is een nieuwe vakantieregeling van toepassing voor leerlingen in een alternerende 

opleiding verbonden door een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO). De nieuwe vakantieregeling geldt 

voor leerlingen in duaal leren en voor leerlingen in het stelsel leren & werken ongeacht de lesplaats van de leerling 

(voltijdse school, CLW, CDO of Syntra) en ongeacht de begindatum van de overeenkomst (voor of na 1 september 

2019).  

PRINCIPE 

Sinds 1 september 2019 is de leerling vrij in alle schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, 

paasvakantie en zomervakantie).   

AFWIJKINGEN 

In een aantal gevallen kan afgeweken worden van de schoolvakantieregeling. Afwijkingen  moeten per 

overeenkomst worden bekeken en geregeld. Een afwijking moet altijd in een bijlage bij de overeenkomst worden 

vastgelegd.  

Op individueel niveau  

Je onderneming, je leerling (en zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger) en de opleidingsverstrekker kunnen 

overeenkomen dat je leerling omwille van een leeropportuniteit wordt opgeleid tijdens een schoolvakantie.  Het 

kan hier bv. gaan om een bijzonder drukke periode waardoor bepaalde competenties en vaardigheden extra 

kunnen worden geoefend, maar bijvoorbeeld ook om competenties die enkel in een bepaalde schoolvakantie in 

je onderneming kunnen worden aangeleerd. Het louter bijspringen in een drukke periode zonder aanwijsbare 

leeropportuniteit kan echter niet. Er moet ook rekening mee gehouden worden dat de leerling recht heeft op 4 

weken vakantie tijdens de maanden juli en augustus.   

Als er wordt afgeweken moet je leerling deze opleidingsdagen recupereren tijdens de lesweken op dagen waarop 

hij of 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).   

Op niveau van de opleiding - Structurele afwijking  

Een sectoraal partnerschap kan omwille van seizoensgebonden activiteiten een structurele afwijking op de 

schoolvakantieregeling vastleggen die door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd. Zo’n afwijking geldt voor 

alle leerlingen die de betrokken opleiding volgen. Ieder schooljaar zal een lijst met structurele afwijkingen worden 

gepubliceerd. Ook hier moet je leerling deze opleidingsdagen recupereren tijdens de lesweken op dagen waarop 

hij of 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) .  

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42337
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Op niveau van de opleiding - Beperking tot 12 schoolvakantieweken  

Een sectoraal partnerschap kan ook de schoolvakantieregeling beperken tot 12 schoolvakantieweken. Het 

sectoraal partnerschap moet hierbij rekening houden met criteria die de Vlaamse Regering vastlegt. Zo’n afwijking 

is enkel mogelijk:  

- in een opleiding van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de leertijd, de kwalificatiefase en integratiefase 

van het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 en in het eerste en tweede leerjaar van de derde 

graad van het voltijds secundair onderwijs;  

- enkel voor opleidingen die met een OAO worden gecombineerd.  In dit geval is er geen recuperatie voor je leerling.  

ONBETAALDE EN BETAALDE VAKANTIEDAGEN  

Onbetaalde vakantiedagen 

De schoolvakantiedagen zijn in principe onbetaalde dagen met uitzondering van de dagen betaalde vakantie 

die je leerling opneemt (zie verder) en de dagen dat de leerling toch wordt opgeleid in de onderneming tijdens een 

vakantieperiode. Als de leerling recuperatie heeft voor een dag opleiding in de schoolvakanties is die dag 

recuperatie een onbetaalde dag.  

Betaalde vakantiedagen 

Een leerling met een Overeenkomst van Alternerende Opleiding (OAO) bouwt net zoals andere werknemers recht 

op betaalde vakantiedagen op. Deze vakantiedagen moeten opgenomen worden tijdens de schoolvakanties: 

ze worden in de loonverwerking vermeld als ‘betaalde vakantie’. Met andere woorden: De betaalde vakantiedagen 

komen in de plaats van de onbetaalde vakantiedagen en NIET er bovenop. 

De regeling die de overheidsdienst toepast op het contractuele personeel voor de opbouw en de uitbetaling van 

betaalde vakantiedagen wordt ook toegepast voor de leerling. De opbouw zal naargelang de betrokken 

overheidsdienst dus gebeuren o.b.v. het aantal dagen dat je leerling ‘werkte’ in het vorige kalender jaar 

(vakantiedienstjaar) of o.b.v. het aantal dagen dat je leerling ‘werkte’ in het huidige kalenderjaar.   

Het uitgangspunt is maximaal 20 betaalde vakantiedagen per kalenderjaar, maar het effectieve aantal 

opgebouwde betaalde vakantiedagen zal minder zijn omwille van de onbetaalde schoolvakantiedagen. De meeste 

schoolvakantiedagen zijn immers onbetaalde vakantiedagen en komen daarom niet in aanmerking voor de 

opbouw van betaalde vakantiedagen. 

Leerlingen met een OAO krijgen een jaarlijks (dubbel) vakantiegeld. Dit gebeurt door het doorbetalen van de 

leervergoeding tijdens de vakantiedagen (enkel vakantiegeld) enerzijds en het betalen van een toeslag (dubbel 

vakantiegeld) anderzijds. Dit gebeurt bij lokale besturen door het bestuur zelf, zoals voor het gewone contractuele 

personeel. De leerling heeft ook recht op vakantiegeld uitdiensttreding.  

3.9.3. Betaalde feestdagen 

Leerlingen met een OAO hebben recht op feestdagen op dezelfde wijze als de contractuele of statutaire 

personeelsleden van het lokaal bestuur.29 Ook wanneer een feestdag valt tijdens de onbetaalde 

schoolvakantieperiode, moet de feestdag betaald worden. 

3.9.4. Eindejaarspremie 

Leerlingen met een OAO hebben geen recht op een eindejaarspremie. 

 
29 Artikel 1 sluit de provinciale en plaatselijke besturen uit van het toepassingsgebied van de Wet van 4 januari 197 4 betreffende de feestdagen (BS 31 

januari 1974).  Maar voor de personeelsleden van de Vlaamse provinciale en plaatselijke besturen wordt het recht op feestdagen geregeld door artikel 
179 van het Vlaams rechtspositiebesluit van 7 december 2007 (en het corresponderende artikel 139 in het rechtspositiebesluit van 12 november 2010 
voor de OCMW’s). Aangezien artikel 179 geen onderscheid maakt naargelang het soort “personeelslid”, gaat DIBISS er van uit dat de leerlingen recht 
hebben op de feestdagen op dezelfde wijze als de contractuele of statutaire personeelsleden van het lokaal bestuur . 

http://www.diverscity.be/
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3.9.5 Standplaatstoelage 

Er dient geen standplaatstoelage betaald te worden. Dit is een vorm van loon en is niet van toepassing op de 

leerling.  

3.10. Hoe is de aansprakelijkheid van de leerling geregeld? 
Dezelfde regeling geldt als voor het gewoon personeel met een arbeidsovereenkomst. De jongere met een OAO zal 

bijgevolg enkel instaan voor schade die hij naar aanleiding van zijn alternerend leren veroorzaakt bij zijn 

werkgever of bij een derde, ingeval van bedrog, zware fout of lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig 

voorkomt. 

3.11. Welke medische onderzoeken zijn verplicht en wie betaalt? 
Een leerling met een OAO valt, net zoals een reguliere werknemer, onder de Wetgeving Welzijn op het Werk van 4 

augustus 1996. De werkgever moet voor onthaal zorgen, een individuele risicoanalyse opstellen , afspraken maken 

en eventueel een medisch onderzoek organiseren. In sommige gevallen moet een voorafgaandelijke 

gezondheidsbeoordeling plaats vinden. 

Een voorafgaandelijk gezondheidsbeoordeling houdt in dat de preventieadviseur- arbeidsgeneesheer van een 

interne of externe dienst voor preventie en bescherming volgende zaken moet uitvoeren vóór de leerling in de 

functie van start gaat:  

1. het uitvoeren en het optekenen van de beroepsanamnese en de medische voorgeschiedenis van de 

werknemer; 

2. een klinisch onderzoek van de algemene gezondheidstoestand en biometrische onderzoeken indien de 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer dit noodzakelijk acht; 

3. de opsporing van afwijkingen en contra-indicaties om de werkpost in te nemen of de activiteit 

daadwerkelijk uit te oefenen.  

De voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling is verplicht voor leerlingen onder 18 jaar.30 Voor leerlingen ouder 

dan 18 jaar is een voorafgaandelijk gezondheidsonderzoek verplicht voor zover dit uit de risicoanalyse voor de 

individuele leerling nodig blijkt of in het geval de leerling een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde 

waakzaamheid, een activiteit met welbepaald risico uitoefent.  

Indien hij daartoe verplicht is, moet de werkgever zelf het gezondheidsonderzoek organiseren en de kosten 

van het onderzoek betalen. 

De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is de 

Belgische basiswet op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk.  

3.12. Hoeveel dagen en uren per week of maand kan en mag de jongere werken? 
Een overeenkomst van alternerende opleiding is een voltijdse overeenkomst. De maximale wekelijkse arbeidsduur 

is vastgelegd op 38 uren, lesuren inbegrepen. Nochtans kunnen bepaalde sectoren of ondernemingen nog een 40-

uren werkweek toepassen. Hier hebben de leerlingen recht op betaalde inhaalrust. De dagelijkse arbeidsduur van 

een minderjarige kan niet hoger zijn dan 8 uur per dag. De tijd voor het volgen van de lessen of gelijkgestelde 

activiteiten en het afleggen van de examens is inbegrepen in de arbeidsduur waarbij een lesuur wordt gelijkgesteld 

met één arbeidsuur van 60 minuten.  

Let wel, de minderjarige jongere kan enkel in een dagploegensysteem geplaatst worden.31 Nachtarbeid is 

verboden voor jeugdige werknemers (-18 jaar). Jongeren vanaf 18 jaar volgen de arbeidsduurregeling voor 

reguliere werknemers. Werken op zondag is dan beperkt mogelijk.  32.  

 
30 KB 3 mei 1999 besluit betreffende de bescherming van de jongeren op het werk, art 12, §2. 
31 Arbeidswet 16 maart 1971,Hfdst. III,Afd. 3: ‘Arbeidstijdregeling voor jeugdige werknemers’, art. 334bis. 

32 Arbeidswet 16 maart 1971,Hfdst. III,Afd. 3: ‘Arbeidstijdregeling voor jeugdige werknemers’, art. 32. 



 

Pagina | 28 

 

3.13. Is zondagwerk toegelaten? 
Voor leerlingen ouder dan 18 jaar geldt dezelfde arbeidsregeling als voor het gewone contractuele personeel. Er 

is echter geen verplichting tot het betalen van extra premies voor zondagwerk. Let wel: De arbeidswetgeving moet 

steeds gerespecteerd worden, waarbij een schooldag wordt gelijkgesteld met een normale werkdag mbt de 

arbeidswetgeving.  

In de regel mogen jongeren jonger dan 18 jaar geen arbeid verrichten op zondag, op de tien wettelijke 

feestdagen of de bijkomende rustdag die hen onmiddellijk volgend op of voorafgaand aan een zondag moet 

worden toegekend. 

Afwijkingen zijn mogelijk maar zelfs in geval van afwijking, mogen jongeren geenszins meer dan één zondag op 

twee arbeid verrichten, behalve met voorafgaande toelating van de bevoegde inspecteur van de Algemene 

Directie Toezicht op de Sociale Wetgeving. Zij hebben, in geval van arbeid op zondagen, bijkomende rustdagen of 

feestdagen, recht op inhaalrust overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot de rust op zondag en 

op betaalde feestdagen, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde duur als de volwassen werknemers. 

AFWIJKINGEN:  

In bepaalde gevallen mag er op die dagen of op bepaalde ervan wel worden gewerkt: 

3.13.1 OVERMACHT (Mits de onderneming de bevoegde inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op de 

Sociale Wetgeving binnen drie dagen hiervan schriftelijk op de hoogte stelt)   

▪ Arbeid verricht om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval in de onderneming 

of voor rekening van derden;  

▪ Dringende arbeid aan machines of materieel in de onderneming of voor rekening van derden;  

▪ Arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist.  

 
3.13.2. AFWIJKINGEN BIJ KONINKLIJK BESLUIT  

K.B. van 23 mei 1972 – algemene afwijkingen 

▪ Het kan als jongeren 

– Hun medewerking verlenen aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, 

opvoedkundige of artistieke aard en aan modeshows en voorstellingen van collecties 

klederen 

– Deelnemen aan sportmanifestaties 

▪ Mits de werkgever de bevoegde inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale 

Wetgeving hiervan tenminste vijf dagen vooraf schriftelijk op de hoogte stelt, mogen de jeugdige 

werknemers gedurende bepaalde perioden (kerstvakantie, paasvakantie, periode tussen 

Pinksterzondag en 30 september) tewerkgesteld worden in bepaalde ondernemingen uitgebaat 

in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra:  

– Kleinhandelszaken 

– Kapperssalons 

– Ondernemingen van openbare vertoningen en vermakelijkheden 

– Ondernemingen voor het verhuren van boeken, stoelen en vervoermiddelen 

Andere koninklijke besluiten reeds afgesloten voor 

▪ Horecasector (K.B. van 10 juli 1972) 

▪ Kleinbakkerij en kleinbanketbakkerij (K.B. van 12 december 1974) 

▪ Textielnijverheid en het breiwerk (K.B. van 14 april 1975) 

Koninklijk besluit (specifiek voor bepaalde leerlingenstages in het Nederlandstalig voltijds secundair 

onderwijs)  

http://www.diverscity.be/
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▪ Binnenscheepvaart (K.B. van 26 augustus 2003) 

▪ Vervoer (K.B. van 2 augustus 2002) 

▪ Zelfstandige kleinhandel (K.B. van 2 augustus 2002) 

– Kleinhandel in voedingswaren (K.B. van 2 augustus 2002),  

– Aanvullend Nationaal PC voor de bedienden (K.B. van 2 augustus 2002),  

– Koopvaardij (K.B. van 26 augustus 2003),  

– Vermakelijkheidsbedrijf (K.B. van 6 februari 2006). 

Worden premies voor zondagswerk toegekend aan leerlingen? 

▪ Bij een OAO: enkel indien leerlingen voor dat luik specifiek in de CAO worden opgenomen. Bv bij 

zorgsector is dit niet het geval. 

▪ Bij een stageovereenkomst: er worden geen premies toegekend 

▪ Bij een DA/DA sociale maribel: daar worden de premies toegekend omdat de CAO integraal van 

toepassing is 

Mag er op zondag gewerkt worden in de zorgsector door -18jarigen? 

FOD WASO bevestigt bovenstaande regeling, wat betekent dat in de zorgsector geen enkele afwijking mogelijk is 

behoudens overmacht. 

3.14 Is studentenarbeid toegelaten? 
Leerlingen die een overeenkomst hebben in duaal leren of het stelsel leren&werken, kunnen sinds 1 juli 2017 ook 

een studentenovereenkomst sluiten. Een studentenovereenkomst kan alleen voor periodes dat de leerling geen 

les moet volgen bij de opleidingsverstrekker of niet opgeleid moet worden op de werkplek. Er zijn een aantal 

voorwaarden van toepassing.  

STUDENTENOVEREENKOMST BIJ EEN ANDERE ONDERNEMING 

De studentenovereenkomst moet in principe gesloten worden bij een andere onderneming dan de onderneming 

waar de leerling de opleiding binnen duaal leren of leren en werken volgt. Deze voorwaarde wordt bekeken per 

schooljaar waardoor een uitzondering mogelijk is tijdens de maanden juli en augustus.  

Als een leerling een lopende overeenkomst heeft in duaal leren of leren en werken, dan kan hij/zij bij dezelfde 

onderneming:  

- geen studentenovereenkomst sluiten van september tot en met juni (ook niet via uitzendarbeid).  

- wel een studentenovereenkomst sluiten in juli en augustus als de overeenkomst duaal leren of leren en 

werken is geschorst voor onbetaalde vakantiedagen of toegestane afwezigheid.  

Als een leerling het vorige schooljaar een lopende overeenkomst had in duaal leren of leren en werken, dan kan 

hij/zij bij dezelfde onderneming wel een studentenovereenkomst sluiten:  

- tijdens de maanden juli en augustus.  

- na een beëindigd opleidingstraject als de leerling de intentie heeft om in september verder te studeren.  

Een leerling kan geen studentenovereenkomst sluiten bij een onderneming die wacht op de beslissing over een 

lopende erkenningsaanvraag, om zo de periode waarin de erkenningsaanvraag wordt behandeld te overbruggen 

en alvast te starten bij de onderneming.  

INSCHAKELINGS- OF WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 

Een leerling die inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen krijgt, kan geen studentenovereenkomst sluiten.  

ARBEIDSWET: Minderjarigen  
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Minderjarigen worden in de arbeidswet extra beschermd (artikel 19bis en 30, 3° van de Arbeidswet van 16 maart 

1971). Deze leerlingen mogen niet meer dan 38 uur per week (effectief of gemiddeld over een referteperiode) 

worden opgeleid bij één of meerdere ondernemingen.  

Studentenarbeid voor minderjarige leerlingen is alleen mogelijk in periodes waarbij de overeenkomst geschorst 

is door onbetaald verlof of periodes waarin de leerling geen lopende overeenkomst in duaal leren of leren en 

werken heeft. 

ARBEIDSWET: Meerderjarigen 

Studentenarbeid voor meerderjarige leerlingen is ook mogelijk bij een andere onderneming op dagen dat de 

leerling geen les moet volgen bij de opleidingsverstrekker of niet opgeleid moet worden op de werkplek. Ook als 

de leerling tijdens de week al 38u wordt opgeleid. 

Samenvattend  

Er kan wel een studentenovereenkomst afgesloten worden in volgende situaties  

Arbeidswet:  Minderjarige leerling 
> Arbeidsduur: alle werkgevers  
> Arbeidsduur: theoretische lessen tellen mee buiten DA 
> Arbeidsduur: ook uren schorsing tellen mee behalve periode van 
onbetaalde vakantiedagen  
 

 Bij andere werkgever Bij dezelfde werkgever 

OAO Enkel mogelijk indien OAO 
geschorst is omwille van onbetaald 
verlof 

Periodes van onbetaald verlof 
tijdens de maanden juli en 
augustus 

SAO Enkel mogelijk indien SAO 
geschorst is omwille van 
schoolvakantie 

Enkel tijdens maanden juli en 
augustus  
 

DA Studentenovereenkomst mogelijk 
voor  uren verschil tussen: 38 uur – 
uren DA + theoretische les 

Enkel voor uren verschil tussen 38 
uur – uren DA + theoretische les 
tijdens de maanden juli en 
augustus 

 

Arbeidswet:  Meerderjarige leerling 
> Arbeidsduur: per werkgever  
> Arbeidsduur: ook uren schorsing tellen mee behalve periode van 
onbetaalde vakantiedagen  
 

 Bij andere werkgever Bij dezelfde werkgever 

OAO Studentenovereenkomst is 
mogelijk 

Periodes van onbetaald verlof 
tijdens de maanden juli en 
augustus 

SAO Studentenovereenkomst is 
mogelijk 

Enkel tijdens maanden juli en 
augustus  
 

DA Studentenovereenkomst is 
mogelijk 

Enkel voor uren verschil tussen 38 
uur – uren DA tijdens de maanden 
juli en augustus 

 

http://www.diverscity.be/


 
 
 

Pagina | 31  

OPGEPAST: mogelijk wordt de huidige regelgeving opnieuw bekeken en/of geïnterpreteerd in het lopende 

schooljaar. We verwijzen door naar de nieuwsbrief duaal leren van Diverscity voor de laatste stand van zaken. 

 

3.15. Hoe zijn de pauzes geregeld? 
De jongere volgt hier in principe de regeling van de contractuele werknemer in dezelfde dienst, instelling of entiteit 

waar de jongere werkt. In de Arbeidswet van 16 maart 1971 staan specifieke regels voor jeugdige werknemers (15-

18 jaar). 33 Jeugdige werknemers mogen niet meer dan vier en een half uur ononderbroken arbeid verrichten. 

Wanneer de arbeidstijd op een dag meer dan vier en een half uur bedraagt, wordt een half uur rust gegeven. 

Bedraagt hij meer dan zes uur, dan duurt de rusttijd een uur, waarvan een half uur ineens moet worden 

genomen.34  

3.16. Wat is de duur van de OAO? 
De overeenkomst van alternerende opleiding is een overeenkomst van bepaalde duur die 

schooljaaroverschrijdend kan zijn.  Een OAO wordt afgesloten in functie van de duur van de opleiding. De OAO kan 

gesloten worden per opleidingsjaar of onmiddellijk voor meerdere jaren.  

De overeenkomst begint op de eerste dag van het opleidingstraject van de jongere; dit kan een lesdag zijn of een 

dag op de werkplekdag, maar de jongere moet wel een werkgever hebben alvorens een overeenkomst kan 

opgesteld worden. Wanneer de duurtijd van het traject al gekend is, stopt de overeenkomst op het einde van het 

traject wanneer de jongere normaliter zijn kwalificatie zal behalen; normaal gezien op 30 juni.   

De leerling kan ook om zijn opleidingsplan uit te voeren opeenvolgende overeenkomsten met verschillende 

werkgevers sluiten. De duur van alle overeenkomsten samen mag niet meer bedragen dan de duur van de 

alternerende opleiding. 

 

3.17. Hoe wordt de jongere op de werkvloer begeleid? 
Leerwerk is pas zinvol wanneer de werkgever de jongere als meer dan een goedkope werkkracht beschouwt. 

Investeren in een goede begeleiding is voor beide partijen een rendabele investering. 

3.17.1 Afspraken maken  

 De opmaak van alterneringsplan of individueel opleidingsplan is van essentieel belang. Via dit alterneringsplan 

kunnen de werkplek en de school de jongere efficiënt begeleiden. 

In het lokaal bestuur vormen de personeelsverantwoordelijke, de opleidingsverantwoordelijke, het diensthoofd 

en de mentor de kern van het team dat de jongere met een OAO begeleidt. Dit begeleidingsteam maakt duidelijke 

afspraken over de verdeling van volgende taken en verantwoordelijkheden: 

▪ verantwoordelijke(n) voor het beschrijven van het functieprofiel; 

▪ contactpersoon voor overleg met de school over het functieprofiel en/of de selectie van de kandidaten; 

▪ personen betrokken bij de selectie van de kandidaten; 

▪ verantwoordelijke voor het onthaal van de leerlingen als zij starten in het lokaal bestuur 

▪ begeleider verantwoordelijk voor de opleiding van de leerling in het lokaal bestuur 

▪ contactpersoon voor de school voor overleg over de opleiding en de begeleiding van de leerling; 

▪ verantwoordelijke(n) voor de evaluatie van de leerling. 

 

 
33 Arbeidswet 16 maart 1971, Hoofdstuk III, afd. 3: ‘Arbeidstijdregeling voor jeugdige werknemers’, art. 30 tot en met 34ter. Deze regeling geldt voor elke 

jeugdige werknemer, onafhankelijk of het bestuur de arbeidsduurregeling volgens de Arbeidswet van 16 maart 1971 of volgens de  Arbeidstijdwet van 14 
december 2000 volgt. Immers, afdeling 3 van hoofdstuk III van de Arbeidswet is volgens artikel 3 van toepassing op alle werkgevers in België. 
34 Arbeidswet 16 maart 1971, art. 34. 
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3.17.2 De Mentor 

Mentoren zijn van cruciaal belang voor een goede begeleiding van leerlingen. Mentor zijn is meer dan vanuit het 

buikgevoel ageren. Het is de jongere begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen 

dan op de school. De mentor moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 

- van onberispelijk gedrag. Zijn. Vanaf 1 september 2019 moet dit blijken uit een Uittreksel uit het 

strafregister 596.2 (in te dienen bij de erkenningsaanvraag). 

 - minstens 25 jaar. 

- minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep. 

- Vanaf 1 september 2019 moet de mentor een mentoropleiding volgen. 

Deze mentoropleiding is verplicht voor nieuwe mentoren en voor bestaande mentoren die gekoppeld worden aan 

een nieuwe erkenningsaanvraag.  

Daarom organiseert Diverscity mentoropleidingen op maat van specifieke functies binnen lokale besturen. Eén 

mentoropleiding op maat van zorgberoepen en één mentoropleiding op maat van technisch uitvoerende 

beroepen. 

 De mentoropleiding heeft tot doel:  

▪ de mentoren op de werkvloer te ondersteunen in een kwaliteitsvolle begeleiding van de stagiairs,  

▪ hen inzicht te bieden in hun coachende rol t.a.v. de stagiair,  

▪ hen te versterken in een aantal competenties nodig in deze begeleiding: communiceren, duidelijke 

feedback geven, evalueren,…,  

▪ hen te leren anticiperen op het proces van de stagiair door het opleidingsplan bij te sturen indien 

nodig,  

▪ een leerrijke uitwisseling te hebben van concrete ervaringen van mentoren en stagebegeleiders op de 

stagevloer.  

Deze mentoropleiding geeft bovendien recht op een doelgroepvermindering (RSZ-korting) voor gevormde 

mentoren van €800/kwartaal onder bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie: 

https://www.vlaanderen.be/mentorkorting of neemt contact op met: Jan Creten of Sofie Van Caenegem, 

Sectorconsulenten Diverscity, duaalleren@diverscity.be  

Meer informatie over kwaliteitsvol werkplekleren vindt u op 

http://www.diverscity.be/duaalleren  

http://www.ond.vlaanderen.be/werkplekleren/leidraad/ 

 

3.18. Kan een OAO verlengd worden? 
Een OAO wordt in principe afgesloten voor de duur van de opleiding(-smodule). Indien de leerling de competenties 

op het einde van het traject nog niet gehaald heeft (niet geslaagd was) kan de OAO worden verlengd. Dit kan door 

een bijlage aan de overeenkomst toe te voegen.  

Een OAO kan nooit langer duren dan de duur van de alternerende opleiding. 

3.19. Hoe kan een OAO voortijdig beëindigd worden? 

3.19.1 Beëindigingswijzen 

Met behoud van de toepassing van de wijzen waarop verbintenissen in het algemeen eindigen neemt de uitvoering 

van een overeenkomst een einde wanneer  

http://www.diverscity.be/
https://www.vlaanderen.be/mentorkorting
mailto:duaalleren@diverscity.be
https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren
https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren
http://www.ond.vlaanderen.be/werkplekleren/leidraad/
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▪ de termijn verstreken is 

▪ de leerling de opleiding met vrucht heeft beëindigd 

▪ bij overmacht die tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst definitief onmogelijk wordt 

▪ bij het overlijden van de mentor en er geen andere mentor kan aangesteld worden 

▪ op verzoek van de leerling in geval van faillissement of na overname van de onderneming, tenzij de 

overeenkomst door het overnemende bedrijf wordt overgenomen. Dit laatste is enkel mogelijk als de 

overnemende onderneming aan alle voorwaarden voldoet 

▪ als de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst langer dan 60 dagen aanhoudt en de 

onderneming of leerling de wens uit de overeenkomst niet verder uit te voeren 

▪ bij definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel van de onderwijs- of opleidingsinstelling, eventueel na 

uitputting van de beroepsmogelijkheid 

▪ bij vroegtijdige stopzetting van de opleiding 

▪ bij opheffing van de erkenning van de onderneming 

Een beëindiging die plaatsvindt voor het verstrijken van de einddatum moet door de partijen onmiddellijk aan de 

trajectbegeleider worden gemeld.  

Daarnaast zijn er nog volgende mogelijkheden tot beëindiging van de overeenkomst van alternerende opleiding:  

Opzegging tijdens de eerste dertig dagen  

Leerling of onderneming kunnen eenzijdig, tijdens de eerste dertig dagen van de uitvoering van de overeenkomst, 

de overeenkomst opzeggen. Er moet een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen in acht genomen worden. Deze 

termijn gaat in de dag die volgt op de dag van de schriftelijke opzegging.  Als de uitvoering van de overeenkomst 

wordt geschorst tijdens de eerste dertig dagen van de uitvoering van de overeenkomst, wordt de periode van de 

eerste dertig dagen verlengd met de duur van de schorsing. Een schorsing van de uitvoering van de overeenkomst 

vóór of tijdens de opzegtermijn schorst de opzegtermijn niet. De onderneming deelt de gegeven of ontvangen 

opzegging binnen de 10 kalenderdagen mee aan de trajectbegeleider.  

 

Beëindiging door een leerling of een onderneming na een verzoeningstermijn  

De leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger, of de onderneming kunnen het bestaan van een reden inroepen 

die de verbreking van de overeenkomst wettigt:  

▪ indien de andere partij ernstig tekortschiet in de verplichtingen inzake de uitvoering van de 

overeenkomst;  

▪ indien er omstandigheden zijn die het goede verloop van de praktijkopleiding ernstig belemmeren of 

▪ als de leerling wil overschakelen naar een andere opleiding 

In dat geval moet de leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger of de onderneming een schrijven richten aan de 

trajectbegeleider waarbij duidelijk wordt aangegeven waarom men de overeenkomst wil beëindigen. De 

trajectbegeleider beschikt maximaal over een termijn van 3 weken, die aanvangt vanaf de ontvangst van de 

schriftelijke melding, om te bemiddelen en te verzoenen. Tijdens de verzoeningstermijn voeren de partijen de 

overeenkomst verder uit. Indien de verzoening niet lukt, kan de partij die de wens tot beëindiging heeft geuit, ook 

effectief overgaan tot de beëindiging van de overeenkomst. De beëindiging gaat in de dag na de ontvangst van de 

schriftelijke mededeling.  

Beroep aantekenen tegen de beëindiging van de overeenkomst  

De onderneming of de leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan beroep aantekenen bij het Vlaams 

Partnerschap Duaal Leren als hij van oordeel is dat de ingeroepen reden de beëindiging van de overeenkomst niet 

wettigt.  



 

Pagina | 34 

 

Het beroep wordt ingesteld binnen een termijn van 10 dagen met een aangetekende brief gericht aan de voorzitter 

van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en bevat als bijlage een afschrift van de kennisgeving van de 

beëindiging.  

Het Vlaams Partnerschap spreekt zich binnen 60 dagen na verzending van de brief uit over de gegrondheid van de 

reden tot beëindiging van de overeenkomst. Daarbij hoort het Vlaams Partnerschap Duaal Leren de partijen die bij 

de overeenkomst betrokken zijn. De partijen kunnen zich hierbij laten bijstaan.  

Als het Vlaams Partnerschap Duaal Leren oordeelt dat de ingeroepen reden de beëindiging van de overeenkomst 

door de onderneming niet wettigt, is aan de leerling een schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met 

een leervergoeding van één maand.  

Beëindiging door de onderwijs- of opleidingsinstelling  

De onderwijs- of opleidingsinstelling kan de overeenkomst van alternerende opleiding schriftelijk en gemotiveerd 

beëindigen:  

▪ bij zware inbreuken van de onderneming of de leerling op de uitvoering van de overeenkomst van 

alternerende opleiding;  

▪ wanneer de fysieke of geestelijke gezondheid van de leerling gevaar loopt;  

▪ als er omstandigheden zijn die het goede verloop van de opleiding op de werkplek ernstig belemmeren.  

3.19.2 Onrechtmatige beëindiging  

De onderneming die de overeenkomst van alternerende opleiding op een onrechtmatige wijze beëindigt, moet 

aan de leerling een vergoeding betalen die overeenstemt met 1 maand leervergoeding. 

  

http://www.diverscity.be/
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3.20. Aandachtspunten 

3.20.1 Voor het lokaal bestuur 

 
Aanvraag erkenning van 

de onderneming 
indienen  

 
Vóór er een overeenkomst van alternerende opleiding 
kan gestart worden.  
Via www.werkplekduaal.be.  
 

Arbeidsongevallenverzek
ering  

Vóór de aanvang van de overeenkomst. 

Externe dienst voor 
bescherming op het 
werk  

Aansluiten bij een externe dienst voor bescherming op het werk vóór de 
aanvang van de overeenkomst.  

DIMONA-aangifte  Vóór de aanvang van de overeenkomst.  

RSZ-aangifte  Ieder kwartaal. 

Welzijn op het werk  

Een risicoanalyse uitvoeren rekening houdend met het gebrek aan 
ervaring van de leerling.  
Leerling onderwerpen aan voorafgaande gezondheidsbeoordeling indien 
vereist.  
De nodige maatregelen nemen voor een goed onthaal van de leerling.  
Informatie verschaffen aan leerling in verband met de veiligheid.  
Beschermingsmiddelen voorzien indien nodig.  
Ev. Het opstellen van een werkpostfiche.  

Stagebonus  

Indien van toepassing:  
indienen van het formulier binnen de 3 maanden na de start van de 
overeenkomst;  
aanvraag uitbetaling stagebonus indienen binnen de 4 maanden na het 
opleidingsjaar of na het einde van de overeenkomst.  

Doelgroepvermindering 
mentoren  

Indien van toepassing:  
invullen van het document ‘doelgroepvermindering mentors’;  
het document ‘doelgroepvermindering mentors’ tezamen met attest 
pedagogische bekwaamheid en bewijs van ten minste 5 jaar 
praktijkervaring indienen bij het Departement Werk en Sociale 
Economie;  
het bewijs van goedkeuring van het Departement Werk en Sociale 
Economie bezorgen aan het sociaal secretariaat.  

Aan de leerling bezorgen  

arbeidsreglement bij indiensttreding;  
loonbriefje iedere maand;  
individuele rekening vóór 1 maart van het volgend jaar;  
belastingfiche vóór 1 maart van het volgend jaar.  

 

3.20.2 Voor de leerling 

Belastingaangifte 
indienen 

Geldt voor iedere leerling met een overeenkomst van 
alternerende Opleiding (ook -18 jarigen). Indien je geen 
belastingaangifte document ontvangt na je eerste 
opleidingsjaar dien je dit zelf bij de belastingdienst aan 
te vragen. 

Aanvraag schooltoelage Indien van toepassing:  
Uiterste datum van indiening voor het cursusjaar 2016-2017: 1 juni 2017 
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(studiebeurs voor 
leerlingen secundair 

onderwijs)  

Startbonus  Indien van toepassing:  
nagaan of het ondernemingshoofdopleider het formulier binnen de 3 
maanden na de start van de overeenkomst heeft ingediend;  
aanvraag uitbetaling startbonus indienen binnen de 4 maanden na het 
einde van het opleidingsjaar.  

Stopzetting of 
beëindiging van de 

alternerende opleiding  

Zo vlug mogelijk inschrijven als werkzoekende schoolverlater bij de VDAB.  

 

 

 

3.21. Waar kan ik meer informatie over de OAO vinden? 

 
Diverscity  http://www.diverscity.be 

Departement WSE https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de- 

    werkplek/overeenkomsten/overeenkomst-van-alternerende-opleiding

http://www.diverscity.be/
https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren
https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren
https://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/overeenkomst-van-alternerende-opleiding
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/overeenkomst-van-alternerende-opleiding
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