
Werkplekleren

25 september 2017



Werkplekleren bij VDAB

Leeractiviteiten
Aanleren en toepassen van competenties
algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties

In een werksituatie
die een leeromgeving is

• WES: Werkervaringsstage
• Opleidingsstage binnen beroepsopleiding
• BIO: Beroepsinlevingsovereenkomst
• IBO: Individuele Beroepsopleiding
• ISS: Instapstage



Werkplekleren

Meerwaarde voor uw bedrijf?

• opleiding op maat van het bedrijf

• kennis maken met potentiële collega’s

• duurzaam investeren

• brengt een ‘leercultuur’ in het bedrijf

• imago als maatschappelijk geëngageerde

onderneming



WES
Werkervaringsstage



• WAT

• Stage met als doel een tewerkstelling in NEC 

• VOOR WIE

• Werkzoekenden met overbrugbare afstand tot arbeidsmarkt

• DOOR WIE

• TIW-partners (Tender Intensief Werkplekleren)

• OCMW’s in kader van Tijdelijke WerkErvaring (TWE)



Opleidingsstage
binnen beroepsopleiding



Doel
• Cursisten doen praktijkervaring op

(inoefenen aangeleerde competenties)

• Ontwikkelen arbeidsattitudes

• Is altijd een onderdeel van een opleidingstraject

Nadien

• Kandidaat: versterkt attitudes en competenties

• Werkgever: indien stage ok = kan gevolgd worden door 

tewerkstelling, IBO of BIO



Werkgever/werkzoekende

Werkgever

• Maakt stageplan (in overleg met instructeur)

• Stelt stagebegeleider beschikbaar

• Medisch onderzoek indien in cao

Werkzoekende

• Cursist in opleiding (VDAB of erkende opleiding partner)



Extra
Financieel

• Werkgever: gratis

• Stagiair: uitkering + onkosten verplaatsing / kinderopvang

Duur

• In overleg met instructeur (max helft van duur opleiding)

Extra

• Geen aanwervingsverplichting + geen Dimona

• Werkgever verzekert cursist voor burgerlijke aansprakelijkheid

• VDAB verzekert cursist voor arbeidsongevallen

• VDAB: informeert partijen, maakt contracten op, evalueert, volgt op



BIO
Beroepsinlevingsovereenkomst



Doel

• Overeenkomst tot opleiding tussen bedrijf en kandidaat

VDAB is geen betrokken partij

Nadien

• Kandidaat: versterkt attitudes en competenties

• Werkgever: indien BIO ok = kan gevolgd worden door 

tewerkstelling, IBO (mits competentiekloof)



Werkgever/werkzoekende

Werkgever

• Maakt contract

• Opleidingsplan opstellen + laten goedkeuren door VDAB

Werkzoekende

• Iedereen

• Indien uitkeringsgerechtigd: vrijstelling vragen bij VDAB



Extra
Financieel

• Werkgever: stagepremie min. 781,29€/maand (voltijds)

• Stagiair: uitkering (indien vrijstelling ok) + stagepremie

Duur

• onbepaald

Extra

• Geen aanwervingsverplichting + wel Dimona (zonder DmfA)

• Werkgever verzekert cursist

• VDAB: keurt opleidingsplan goed



IBO
Individuele Beroepsopleiding



Doel

• Werkzoekende leert een beroep aan op de werkvloer

• Streven naar langdurige tewerkstelling (vacature)

• Voorwaarde : er is een competentiekloof

Nadien

• Kandidaat: versterkt attitudes en competenties + tewerkstelling

• Werkgever: indien IBO ok = aanwerving



Werkgever/werkzoekende

Werkgever

• Doet online aanvraag IBO en maakt opleidingsplan

• Maakt tijd om te begeleiden en op te leiden = stagebegleider

• Biedt contract aan onmiddellijk na opleiding

Werkzoekende

• Mag voordien niet in bedrijf gewerkt hebben (uitz. 2 weken interim)

• Mag geen ontslag genomen hebben 

• Domicilie in Belgïe

• Blijft werkzoekende tijdens opleiding



Extra
Financieel

• Werkgever: productiviteitspremie (betalen aan VDAB) + 

verplaatsingsonkosten

• Cursist: uitkering + productiviteitspremie (ontvangen van VDAB) + 

verplaatsingsonkosten ( cfr volwaardig inkomen)

Duur

• Tussen 4 en 26 weken, afhankelijk van competentiekloof

Extra

• Aanwervingsverplichting + Dimona

• Werkgever verzekert cursist

• VDAB: informeert partijen, maakt contracten op, evalueert, volgt op



Simulatie



IBO-T
• IBO met taalondersteuning

• Conform reguliere IBO met gratis taalondersteuning op de werkvloer

• Ifv het aan te leren beroep

Doelgroep

• Anderstalige werkzoekenden

• Nederlandse taal = hinderpaal

Extra

• Min 20u en max 60u taalondersteuning tijdens de IBO



GIBO
• Gespecialiseerde IBO

• Conform reguliere IBO maar begeleiding door GOB

(Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings-, bemiddelingsdienst)

Doelgroep

• Werkzoekenden met arbeidshandicap

Extra

• Werkgever betaalt geen productiviteitspremie

• Kan verlengd worden tot max 52 weken (niet standaard)

• Kan enkel gegenereerd worden door een GOB



C-IBO
• Curatieve IBO

• Conform reguliere IBO

Doelgroep

• Combinatie duur werkloosheid en leeftijd

(VDAB controleert bij aanvraag)

• < 25 j = vanaf 1 jaar werkloosheid

• > 25 j = vanaf 2 jaar werkloosheid

Extra

• Werkgever betaalt geen productiviteitspremie

• Kan verlengd worden tot max 52 weken 

(werkgever betaalt wel productiviteitspremie tijdens verlenging)



ISS
Instapstage



Doel

• Schoolverlaters een eerste werkervaring aanbieden

• Een stage voor laaggeschoolde jongeren in hun beroepsinschakelingstijd

(BIT)

Nadien

• Kandidaat: versterkt attitudes en competenties

• Werkgever: indien ISS ok = kan gevolgd worden door 

tewerkstelling, IBO of BIO



Werkgever/werkzoekende

Werkgever

• Maakt opleidingsplan

• Stelt stagebegeleider beschikbaar

Werkzoekende

• < 25-jarigen

• Geen diploma secundair onderwijs

• Tussen 7e en 12e  maand BIT

• Blijft werzoekende



Extra

Financieel

• Werkgever: 200€/maand + verplaatsingsonkosten

• Stagiair: 200€/maand + uitkering RVA + verplaatsingsonkosten

Duur

• 3 maanden voltijds (vast) 

Extra

• Geen aanwervingsverplichting + wel Dimona

• Werkgever verzekert cursist 

• VDAB: informeert partijen, maakt contracten op, evalueert, volgt op
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