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Wat is duaal leren? 

INFORMATIEBUNDEL 2020 - 2021 3

Duaal leren is in het schooljaar 2016/2017 gelanceerd als een innovatieve leerweg.
Duaal leren houdt in dat leerlingen ervoor kunnen kiezen om hun opleiding niet volledig 
op school maar deels op school en deels op de werkvloer van een bedrijf te volgen. Het 
leertraject bestaat dus uit een school- en een bedrijfscomponent die goed op elkaar zijn 
afgestemd en samen een coherent en sluitend geheel vormen.

Duaal leren is gelijkwaardig aan alle andere vormen van secundair onderwijs:  de 
leerlingen behalen net zo goed een volwaardige onderwijskwalificatie (of als dat niet lukt 
een beroepskwalificatie).

De leerlingen zijn beter voorbereid op de overstap naar de arbeidsmarkt omdat ze de 
vaardigheden en kennis voor een groot deel op de werkvloer verwerven. Met duaal leren 
slaan we een brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Ondernemingen kunnen de 
talenten van (mogelijke) toekomstige medewerkers vanuit de praktijk leren kennen. 
Leerlingen worden opgeleid in een bedrijfsrealiteit met vakexperten als mentor 
waardoor ze ook arbeidsattitudes meekrijgen en vertrouwd geraken met de nieuwste 
technologie. 

Bovendien zal de combinatie van leren op school en leren op de werkvloer de motivatie 
en de leergierigheid van de leerlingen een flinke boost geven. Het is van belang dat we 
de nieuwe arbeidskrachten die instromen heel erg goed voorbereiden. En  praktische 
kennis van een echte bedrijfssituatie zal daar zonder twijfel hard bij helpen. Duaal leren 
verschilt van het systeem van stages of deeltijds leren/deeltijds werken. In duale 
trajecten vullen de school en het bedrijf elkaar aan, ze hebben een complementaire rol in 
het aanleren van competenties. Ze werken als gelijkwaardige partners samen aan het 
leertraject van leerlingen.



Waarom duaal leren?   
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Kiezen voor het opleiden van een jongere via duaal leren biedt heel wat voordelen

»    Nieuw wervings– en instroomkanaal: gemotiveerde en arbeidsrijpe leerlingen uit 
      de derde graad secundair beroepsonderwijs.
»    Minimum 20u per week een leerling op jouw werkvloer.
»    Overeenkomst alternerende opleiding, dit betekent een beperkte vergoeding.
»    Professionalisering van je opleidings- en opvolgingssysteem.
»    Erkenning van eigen medewerkers door toekenning van een rol als mentor.
»    Gratis mentoropleiding.
»    Tegemoetkomingen van de overheid: RSZ-korting voor je mentoren en voor 
      leerlingen die na de opleiding als ‘jonge werknemer’ bij je in dienst treden.
»    Versterking van jongeren op de arbeidsmarkt door hen in een echte werksituatie te     
       laten leren.
»    Netwerk met onderwijs: je biedt scholen en leerkrachten de kans om evoluties op  
      de arbeidsmarkt te volgen.
»    Positief bedrijfsimago door mee te werken aan een nieuwe leerweg.

Duaal leren
 biedt 

heel wat 
voordelen



Onze visie
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Net zoals het GO! zijn wij een sterke voorstander van duaal leren. Door de voortdurende 
afwisseling tussen leren op school en leren op de werkplek vormt duaal leren een sterk 
alternatief naast het reguliere aanbod. 
 
Door duaal leren aan te bieden naast het reguliere traject, willen we onze toekomstige 
leerlingen de keuze bieden. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich verder 
professionaliseren in een traject dat het best aansluit bij de eigen onderwijsbehoeften en 
dat hen gericht voorbereid op deelname aan de arbeidsmarkt.  Het parallel aanbieden 
van het reguliere en duale traject is een bewuste keuze van onze school
 
We bereiken een zeer diverse groep leerlingen in het 7de jaar. Leerlingen die arbeidsrijp 
en arbeidsbereid zijn, willen we de kans geven om de competenties van hun
studierichting grotendeels op de werkvloer te verwerven. Zij kunnen intekenen op het 
duale traject. Leerlingen die nood hebben aan meer gerichte input onder de vorm van 
lessen op school, kunnen hun diploma behalen in het reguliere traject. Hiermee hopen 
we de ongekwalificeerde uitstroom te verlagen.

Ook vanuit het werkveld komt de vraag om een duaal traject aan te bieden. Voor 
werkgevers is het een uitgelezen kans om 
leerlingen die arbeidsrijp en arbeidsbereid 
zijn specifieke competenties van de 
studierichting aan te leren op de werkvloer. 
Deze ‘startende’ werknemers krijgen 
begeleiding op de werkvloer en zijn op vaste 
dagen verbonden aan de werkgever. 
Leerlingen worden op deze manier gericht 
voorbereid op de arbeidsmarkt, door de 
werkgever zelf!
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Ook in het duaal traject zijn onze kernwaarden, waar wij als school naar streven zeer 
belangrijk. 

Betrokkenheid 
Binnen het duale traject is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de 
betrokkenheid van de leerling, de ouders en de werkplek. Door alle partijen concreet 
te betrekken bij de uitwerking en de opvolging van het traject stijgen de slaagkansen 
van de leerlingen. De trajectbegeleider en de mentor van de werkplek werken samen 
het persoonlijk ontwikkelingsplan van de leerling uit en koppelen dit voortdurend 
terug naar de leerling.

Verantwoordelijkheid 
Alle partijen dragen een gedeelde verantwoordelijkheid binnen het leerproces. 
Leerlingen die instappen in het duale traject moeten er zich bewust van zijn dat zij 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces en hun eigen handelen op de 
werkplek. Dankzij een screening proberen wij alle leerlingen goed voor te bereiden 
op duaal leren.

Samenwerking 
Omdat alle partijen net die verantwoordelijkheid dragen, is samenwerking eens zo 
belangrijk. De mentor van de werkplek brengt zeer veel tijd door met de leerling. 
Daarom is een nauwe samenwerking tussen de school en deze mentor een must om 
de leerling de nodige ondersteuning te kunnen bieden. De mentor heeft, net zoals de 
betrokken leerkrachten, inspraak tijdens de klassenraden. 

Respect en verdraagzaamheid 
Vermits de leerling veel van zijn/haar leertijd door zal brengen op de werkplek is 
respect en verdraagzaamheid heel belangrijk binnen duaal leren. Wij ondersteunen 
de leerling om flexibel, assertief, maar ook verdraagzaam te zijn. 

Innovatie
Duaal leren is innovatief. De leerling komt in aanraking met nieuwe technieken en 
past hij/zij nieuwe methoden op de werkplek. Dit alles wordt concreet opgevolgd 
door de mentor en de trajectbegeleider. 



Ontwikkelaar prototypes mode
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De opleiding duaal ontwikkelaar prototypes mode wordt georganiseerd in het derde 
leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs voor het studiegebied mode. 

In de opleiding duaal ontwikkelaar prototypes mode leer je productiehandelingen 
uitvoeren op alle werkposten om een kleding- confectieartikel of
meubelstoffering volledig samen te stellen. Dit met behulp van industriële machines 
en rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten. Ook het realiseren 
van een representatief prototype of staal voor verkoop behoort tot het 
standaardtraject van deze opleiding. 

Het standaardtraject voor de opleiding duaal ontwikkelaar prototypes mode is 
gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties:

»    Beroepskwalificatie Procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering 
      prototypes, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

 De opleidingsduur bedraagt 1 jaar. 

  

De werkplekcomponent in de opleiding ontwikkelaar prototypes mode duaal 
omvat gemiddeld op jaarbasis minstens 20 opleidingsuren per week op de 
reële werkplek. 

20u/
Week

1
Jaar 



Opleiding kinderbegeleider
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De opleiding duaal kinderbegeleider wordt georganiseerd in het derde leerjaar van de 
derde graad beroepssecundair onderwijs voor het studiegebied personenzorg. 

In de opleiding duaal kinderbegeleider leer je baby’s en peuters opvoeden en verzorgen. 
Dit doe je in samenwerking met ouders, collega’s en externen. Ook schoolgaande 
kinderen van de basisschool buiten de schooltijd begeleiden en bijdragen in hun 
algemene ontwikkeling behoort tot hun leertraject. Daarnaast leer je kinderen stimuleren 
in hun algemene ontwikkeling en zich goed laten voelen. Ouders ondersteunen als 
eerste opvoeders is een extra kwaliteit. 

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse 
kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

»    Beroepskwalificatie kinderbegeleider baby’s en peuters, niveau 4
»    Beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen, niveau 4

De opleidingsduur bedraagt 1 jaar. 

De werkplekcomponent in de opleiding duaal kinderbegeleider omvat 
gemiddeld op jaarbasis minstens 20 opleidingsuren per week op de reële
 werkplek. 

1
Jaar 

20u/
Week



Opleiding zorgkundige  
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De opleiding duaal zorgkundige wordt georganiseerd in het derde leerjaar van de derde 
graad beroepssecundair onderwijs voor het studiegebied personenzorg. 

In de opleiding zorgkundige duaal leert men onder toezicht van een verpleegkundige de 
gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten 
van het dagelijks leven en in te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, 
gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en 
kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt 
met zijn/haar welzijn. 

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse 
kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

• Beroepskwalificatie zorgkundige, niveau 4

De opleidingsduur bedraagt 1 jaar. 

De werkplekcomponent in de opleiding duaal zorgkundige omvat 
gemiddeld op jaarbasis minstens 20 opleidingsuren per week op de reële
 werkplek. 

1
Jaar 

20u/
Week



Erkenning als bedrijf 
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Om een leerling van duaal  leren  in  je  onderneming op te leiden, heb je een erkenning 
als leerwerkplek nodig: 

»    voor elke alternerende opleiding waarvoor je een overeenkomst wil sluiten
»    én voor elke vestiging waar je leerlingen wil opleiden.

Wanneer je een aanvraag indient via het digitale loket app.werkplekduaal.be 
wordt deze automatisch doorgestuurd naar het juiste partnerschap.

Een sectoraal partnerschap is samengesteld uit sectorale sociale partners, onderwijs- en 
opleidingsverstrekkers, VDAB, de departementen werk en onderwijs en Syntra 
Vlaanderen.

Het partnerschap controleert of je aanvraag volledig is. 
Als je erkenningsaanvraag volledig is, zal het partnerschap binnen de 14 dagen na het 
indienen van je aanvraag een beslissing nemen. Je ontvangt hiervan een mail.

Pas wanneer je erkend bent als leerwerkplek kan je een overeenkomst met een leerling 
afsluiten. De erkenning is 5 jaar geldig en kan worden opgeheven indien je 
onderneming gaandeweg niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of haar
plichten niet naleeft.

http://app.werkplekduaal.be/
http://app.werkplekduaal.be/


Erkenningsvoorwaarden

.
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In het standaardtraject (bijlage) vind je de lijst van activiteiten die in het kader van de ` 
opleiding duaal ontwikkelaar prototypes mode en duaal kinderbegeleider op de 
werkplek aangeboden moeten worden om als bedrijf erkend te worden voor deze
opleiding. Deze lijst is niet gelijk aan het opleidingsprogramma. Indien je bedrijf niet alle 
onderstaande activiteiten uitvoert, is een gedeeltelijke erkenning mogelijk

1. Voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te 
waarborgen zodat de leerling zijn opleiding in deze onderneming kan eindigen.

2. Geen veroordelingen hebben opgelopen die de continuïteit van de onderneming in 
het gedrang brengen of die van die aard zijn dat de onderneming geen goede 
leeromgeving voor de lerende kan waarborgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
arbeidsrechtelijke veroordelingen of RSZ-veroordelingen.

3. 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



Mentor
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Eén van de voorwaarden om erkend te worden, is dat men een mentor aanduidt die van 
onberispelijk gedrag is, 25 jaar oud is en ten minste 5 jaar praktijkervaring heeft in het 
beroep (ingeval van een relevante vooropleiding kan dit teruggebracht worden naar 23 
jaar en minder dan 5 jaar).

Indien de mentor nog geen mentoropleiding volgde, dient dit 
gerealiseerd te worden binnen een bepaalde termijn
na erkenning. 
 
Mentor duaal kinderbegeleider

Reeds gevolgd of max. 1 jaar na erkenning.
• Sectorspecifieke mentoropleiding
• Elke mentoropleiding die in aanmerking komt voor 
    mentorkorting.

Vrijstelling: 
• Drie jaar aantoonbare ervaring als opleider/begeleider in een organisatie
• Pedagogisch diploma
• Een module e-learning/webleren over coachen, motiveren, bijsturen en evalueren
   gevolgd hebben en kunnen aantonen met een attest.

DE 
MENTOR is

de persoon binnen de 
onderneming die wordt 

aangeduid om de opleiding 
van de leerling op de 

werkplek te begeleiden, op 
te volgen en te 

evalueren.



Vermits de wetgeving over duaal leren regelmatig bijgestuurd wordt, raden wij je
aan steeds de laatste versie digitaal te raadplegen. 
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/

Fiche%20Onderneming%20-%20Erkenning.pdf
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Mentor duaal ontwikkelaar prototypes mode 

Reeds gevolgd of max. 2 maanden na start leerling (met max. van 1 jaar na herkenning)
• Sectorspecifieke mentoropleiding
• Elke mentoropleiding die in aanmerking komt voor mentorkorting

Vrijstelling: 
• Pedagogisch diploma
• 5 jaar ervaring in het begeleiden van jongeren in een onderneming 

De trajectbegeleider van de school is belast met de opvolging van het 
opleidingsplan, de actualisatie ervan en de begeleiding van de leerling in overleg met de 
mentor. De trajectbegeleider, de klassenraad en de mentor bewaken de trajectvoortgang 
en competentieverwerving van de leerling. De mentor is een stemgerechtigd lid van de 
klassenraad.

Er zal dus geregeld en grondig overleg dienen plaats te vinden tussen de school en het 
bedrijf. De school heeft duidelijk omschreven doelstellingen, procedures en 
verwachtingen ten opzichte van het bedrijf. Het is belangrijk deze te integreren in de
begeleiding op de werkvloer.

De mentor speelt een cruciale rol op vlak van competentie overdracht en bijsturing, maar
ook op vlak van evaluatie en beoordeling. Het is van cruciaal belang dat de 
opleidingsvertrekker en het bedrijf/mentor goede afspraken maken m.b.t. de manier
van evalueren van de leerling. De opleidingsverstrekker beschikt over instrumenten die 
als basis voor de evaluatie van het werkplekleren dienen.

Eventuele problemen die rijzen tijdens de opleiding en de uitvoering van de 
overeenkomst dienen onmiddellijk met de trajectbegeleider besproken te worden.



Leerlingen 
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Toelatingsvoorwaarden
De voorwaarden om bij de start van de opleiding 
ontwikkelaar prototypes mode duaal als regelmatige 
leerling te worden toegelaten zijn:
• voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
• ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde 
leerjaar van de derde graad BSO, ingericht als 
specialisatiejaar, waarop de opleiding ontwikkelaar prototypes mode duaal zich situeert. 
• ofwel als zij-instromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad 
voor de opleiding ontwikkelaar prototypes mode duaal.
De voorwaarden om bij de start van de opleiding kinderbegeleider duaal als 
regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:
• voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
• ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad 

BSO, ingericht als specialisatiejaar, waarop de opleiding kinderbegeleider duaal zich 
situeert. 

• ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad de 
opleiding kinderbegeleider duaal.
Bovendien gelden als bijzondere toelatingsvoorwaarden, rekening houdend met 
beroepsuitoefeningsvoorwaarden, voor de opleiding kinderbegeleider duaal: 
1° medisch geschikt zijn bevonden voor de uitoefening van het beroep.
Die geschiktheidsverklaring is eenmaling en geldt voor de duur van de opleiding;

2° van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat 
niet langer dan drie maanden voor de effectieve start van de opleiding door de 
betrokken leerling werd afgegeven;

3° uiterlijk op 30 september van het betrokken schooljaar in het bezit zijn van een attest 
van kennis van levensreddend handelen bij kinderen;

4° achttien jaar worden uiterlijk in het schooljaar waarin met 
de opleiding kinderbegeleider duaal wordt gestart.

Bij duaal leren is een 
intakegesprek zeker 

mogelijk 
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Bij aanvang van de opleiding wordt de jongere gescreend op arbeidsrijpheid. De 
klassenraad geeft een niet-bindend advies. 
Als werkgever bepaald je zelf met welke jongere(n) je graag in zee gaat. We zijn er ons 
van bewust dat een correcte match maken van zeer groot belang is.

De leerlingen nemen het eigen leren mee in handen tijdens het duale traject. Bij de 
voorbereiding krijgt elke leerling zicht op zijn noden om in het werkveld terecht te 
komen en tot leren te komen. Dit wordt samengevat in een ‘leerlingenpaspoort’. Op basis 
van dit proces weten leerlingen in welke contexten zij goed kunnen functioneren en 
welke ondersteuning en leerproces nodig is om het duale traject een succes te maken.

Tijdens het schooljaar voorafgaand aan de opstart van een duale werkplek nemen we als 
school de tijd om een werkplek te leren kennen en met hen gericht af te stemmen wat 
duaal leren op die specifieke werkplek kan betekenen. Dit houdt in:
❖ De school leert de werkplek grondig kennen. Als school proberen we het DNA van een   

werkplek in kaart te brengen in een werkplekprofiel.
❖ Op basis van een brede kijk op het bedrijf bepalen we samen wat de mentor nodig heeft 

om als mentor goed te kunnen functioneren.
❖ School en bedrijf weten op het einde van deze voorbereiding waarvoor elke partner 

staat en wat de mogelijkheden zijn binnen deze werkplek. In een latere fase helpt dit 
beeld ons om een goede afstemming te maken voor een leerling die een duaal traject 
start. 



Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)
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De leerling wordt tewerkgesteld met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) 
gedurende de duur van de opleiding. De overeenkomst begint op de eerste dag van het 
opleidingstraject van de jongere. Dit kan een lesdag op school of een opleidingsdag in 
het bedrijf zijn.

De OAO is een tripartiete overeenkomst tussen de onderneming, de school en de 
leerling (een minderjarige leerling wordt vertegenwoordigd door de wettelijke 
vertegenwoordiger: vader, moeder of voogd). 
De OAO wordt opgesteld volgens het model dat vastgelegd is door de Vlaamse 
Regering. De leerling mag pas opgeleid worden op de werkplek zodra de overeenkomst 
ondertekend en gestart is. Er  dient  ook  een  kopie  van  de  overeenkomst  bezorgd  te  worden 
aan  het Vlaams  Agentschap voor Ondernemersvorming – SyntraVlaanderen.

HANDIG!
In het digitaal loket app.werkplekduaal.be kan je de OAO meteen digitaal opmaken. Je 
vindt er extra informatie en kan de overeenkomst eenvoudig registreren bij het Vlaams 
Agentschap voor Ondernemingsvorming - SyntraVlaanderen. 

http://app.werkplekduaal.be
http://app.werkplekduaal.be


De leervergoeding  

De leervergoeding bij een OAO wordt berekend als een % van het gewaarborgd 
gemiddeld minimum maandinkomen. Als het gewaarborgd gemiddeld minimum 
maandinkomen stijgt (bij overschrijding van de spilindex), zal ook de leervergoeding 
stijgen.

De bedragen hieronder zijn wettelijk vastgelegd en moeten door iedereen gevolgd 
worden. Het is niet mogelijk de leerling een hogere of lagere vergoeding toe te kennen.
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❖ De leerling heeft de tweede graad van het secundair onderwijs 

met succes beëindigd en start met een alternerende opleiding.
❖ De leerling heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding 

met succes beëindigd en start in een tweede opleidingsjaar van 
een alternerende opleiding of in een eerste opleidingsjaar van 
een andere alternerende opleiding.

❖ De leerling heeft een studiegetuigschrift van het eerste jaar van de 
derde graad behaald in het verleden.

❖ De leerling heeft al twee opleidingsjaren van een een alternerende
    opleiding met succes beeïndigd. Het kan eventueel om
    verschillende opleidingen gaan. 
❖ De leerling heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon 
    Secundair onderwijs (OV3) behaald. 

510,10 euro
Per maand

549,10 euro
Per maand 
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De vergoeding heeft betrekking op zowel de werkplek- als de lescomponent. Onwettige 
afwezigheid (op de werkplek of op school) heeft bijgevolg een invloed op de
leervergoeding evenals onbetaald verlof. 

De leerling ontvangt de volledige vergoeding en betaald geen RSZ-bijdragen tot 31 
december van het jaar waarin hij of zij 18 jaar wordt. Vanaf 1 januari van het jaar waarin 
de leerling 19 jaar wordt, moet hij of zij RSZ-bijdragen betalen. Deze worden volledig 
gecompenseerd door de werkbonus. Dit gebeurt automatisch. De leerling betaalt geen 
bedrijfsvoorheffing. Voor een leerling die in het buitenland woont, zijn er mogelijke 
uitzonderingen. 

De werkgever betaalt RSZ-bijdragen via een kwartaalaangifte. 

Kinderbijslag! 

Voor leerlingen die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen is de gezinsbijslag 
onvoorwaardelijk gegarandeerd tot en met de maand waarin de leerling 18 jaar wordt. 

De voorwaarden om recht op gezinsbijslag te behouden, zijn vanaf 1 januari 2019 voor 
iedere leerling in een alternerende opleiding hetzelfde, ongeacht waar de leerling een 
alternerende opleiding volgt (voltijds onderwijs, DBSO, Syntra, BUSO).  
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De wetgeving in Vlaanderen wordt sterk vereenvoudigd en versoepeld voor leerlingen 
verbonden door een alternerende opleiding. Hetgeen de leerling verdient op basis van 
een alternerende opleiding (OAO) wordt buiten beschouwing gelaten. 

M.a.w. alle inkomsten die op het loonbriefje worden vermeld, worden niet beschouwd 
als een winstgevende activiteit.

Een voorbeeld voor de combinatie van een OAO in het kader van alternerend leren en 
studentenarbeid: 
Een 19-jarige leerling kan in principe tijdens het cursusjaar bij een andere werkgever een 
studentenovereenkomst sluiten gedurende 1 dag per week. Het recht op gezinsbijslag 
komt niet in gevaar zolang de studentenovereenkomst uitgeoefend wordt met 
verminderde RSZ-bijdragen (niet meer dan 475 uur per kalenderjaar). 

De leerling met een OAO heeft geen recht op een eindejaarspremie. De onderneming mag 
deze premie geven. Als de inkomsten van de leerling hierdoor boven de 
kinderbijslaggrens komen, zal de leerling het recht op kinderbijslag verliezen.

Studentenarbeid en een OAO?

Leerlingen die een overeenkomst hebben in duaal leren, 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.  

De studentenovereenkomst moet gesloten worden bij een andere onderneming dan de 
onderneming waar de leerling de opleiding binnen duaal leren volgt. Volgens de 
huidige interpretatie van de regelgeving wordt deze voorwaarde bekeken per schooljaar 
waardoor een uitzondering mogelijk is tijdens de maanden juli en augustus. Het is 
afwachten of deze interpretatie aangehouden blijft. 
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BETAALT DE LEERLING BELASTINGEN? 

Een inkomen dat de leerling verdient in een kalenderjaar moet hij/zij het volgende
kalenderjaar aangeven bij de belastingen via een belastingbrief. Als een leerling in 2020 
(inkomstenjaar) werd opgeleid met een OAO, moeten de vergoedingen daarvan
aangegeven worden bij de belastingen in 2021 (aanslagjaar). 

Ook andere inkomsten (zoals studentenarbeid, onderhoudsgeld, ...) van de leerling tellen 
mee. 

Vóór 1 maart (van het aanslagjaar) geeft de onderneming de leerling een belastingfiche 
281.10 waarop het belastbaar inkomen van het vorige kalenderjaar (inkomstenjaar) staat. 
De vergoedingen die de leerling kreeg tijdens de OAO in het vorige kalenderjaar staan 
onder de rubriek "bezoldigingen". 

Als de leerling geen aangifteformulier krijgt opgestuurd, moet hij/zij dat aanvragen ten 
laatste op 1 juni van het jaar van de aangifte (aanslagjaar). 
Als van het inkomstenjaar 2020 alle maandelijkse leervergoedingen, vakantiegeld, 
inkomsten uit studentenarbeid, onderhoudsgeld,... worden opgeteld, en daarvan de
forfaitaire beroepskosten worden afgetrokken, krijgen we het totaalbedrag dat bepaalt of 
de leerling wel of geen belastingen betaalt. 
Is dat totaalbedrag niet hoger dan €8860 netto, dan betaalt de leerling geen belastingen 
voor aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020).
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BLIJFT DE LEERLING FISCAAL TEN LASTE? 

Als ouders één of meer personen ten laste hebben, hebben ze een belastingvoordeel. Dat 
betekent dat een groter deel van hun inkomen niet belast wordt en dat de belasting die 
ze moeten betalen lager is. Of een leerling nog fiscaal ten laste is van de ouder(s) hangt af 
van verschillende factoren: 
• leervergoeding op jaarbasis + eventuele premies vb zondagsarbeid,… 

• ouder fiscaal alleenstaande of gehuwd of wettelijk samenwonend,  

•  andere inkomsten (studentenarbeid, onderhoudsuitkering,...).  

Als de ouders van de leerling gehuwd of wettelijk samenwonend zijn dan blijft de 
leerling 'persoon ten laste' voor het aanslagjaar 2021 als de netto bestaansmiddelen niet 
hoger zijn dan €3330. Voor een alleenstaande ouder is dat €4810 netto. 
‘Bestaansmiddelen’ is een heel breed begrip. Meer info staat op de website van FOD 
Financiën. Het zijn alle regelmatig of toevallig ontvangen inkomsten. 
Er zijn wel een aantal vrijstellingen: 

• De eerste schijf van €2780 inkomsten, verdiend op basis van een OAO, telt niet 
mee om de bestaansmiddelen te berekenen. 
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. 
De regelgeving is terug te vinden via FOD Financiën (artikel 143, 7°).  

• De eerste schijf van €3330 onderhoudsuitkeringen telt niet mee om de
            bestaansmiddelen te berekenen.  

• Na de vrijstellingen mag er een forfaitair bedrag van 20% afgetrokken worden van 
de bestaansmiddelen.  

Vermits de wetgeving over duaal leren regelmatig bijgestuurd wordt, raden wij je
aan steeds de laatste versie digitaal te raadplegen.
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Fiche%20Trajectbegeleider%20-

%20OAO%20-%20Leervergoeding.pdf



De vakantieregeling  

Vermits de wetgeving over duaal leren regelmatig bijgestuurd wordt, raden wij je
aan steeds de laatste versie digitaal te raadplegen.
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/

Fiche%20Onderneming%20-%20OAO%20-
%20Vakantieregeling%20%28vanaf%201%20september%202019%29_1.pdf
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De leerling is vrij in alle schoolvakanties! 

Afwijkingen? 
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. 

Zo is er de afspraak dat de leerlingen die de opleiding duaal kinderbegeleiding volgen 

1 week van de paasvakantie doorbrengen op de werkvloer. 

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) . 

ONBETAALDE EN BETAALDE VAKANTIE VOOR LEERLINGEN MET EEN OAO 
De schoolvakantiedagen zijn onbetaalde dagen voor leerlingen met een OAO m.u.v. de 
dagen dat een leerling wordt opgeleid in de onderneming en de dagen betaalde vakantie 
die een leerling opneemt.
 
Als een leerling recuperatie heeft voor een dag opleiding in de schoolvakanties is die dag 
recuperatie een onbetaalde dag. 
Leerlingen met een OAO bouwen betaalde vakantiedagen op. Deze betaalde 
vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens de schoolvakantieweken. 



Sociale verplichtingen 
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Bij het afsluiten van een OAO heb je als werkgever bepaalde sociale verplichtingen 
waaraan kosten verbonden kunnen zijn. Deze verplichtingen zijn dezelfde als voor een 
werknemer met een arbeidsovereenkomst. Hierbij een overzicht:

1. DIMONA-AANGIFTE
Je moet voor de leerling een DIMONA-aangifte doen, ten laatste op het ogenblik dat de 
leerling begint  te  werken. Je  kan  de  aangifte  zelf  doen. Bij  type  werknemer  gebruik  
je  de code  OTH.

2. RSZ-AANGIFTE
Je moet aangesloten zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Elk kwartaal 
moet je een RSZ-aangifte (ook gekend als DmFa) doen.

Tot 31 december van het jaar waarin de leerling 18 wordt valt de OAO onder de beperkte 
RSZ-onderwerping. Dat wil zeggen dat je alleen bijdragen moet betalen voor:
» jaarlijkse vakantie,
» arbeidsongevallen,
» beroepsziekten,
» enkele kleinere  bijdragen
De bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten kan je terugkrijgen.

Vanaf 1 januari van het jaar waarin de leerling 19 wordt valt de OAO onder de volledige 
RSZ onderwerping, met RSZ-bijdragen zoals voor gewone werknemers. Deze 
meerkosten 
kan  je bijna volledig terugkrijgen. 
.
3. ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING
De onderneming moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten en jaarlijks een
verzekeringspremie betalen. Je sluit deze verzekering af bij de start van de OAO en 
neemt hier voor contact op met je verzekeringsagent.
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4. PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
Als je zelf geen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk hebt, moet je je 
verplicht aansluiten bij een externe dienst bij de start van de OAO.
Er zal voor minderjarige leerlingen altijd een medisch onderzoek doorgaan. 
Voor meerderjarige leerlingen, als de risico-analyse dit aangeeft.

5. WELZIJNSWET
In de wet op het welzijn is de leerling speciaal beschermd. Zo ben je verplicht een 
risicoanalyse uit te voeren en daarin rekening te houden met de onervarenheid van de 
leerling. Die risicoanalyse moet vaststellen aan welke risico’s de leerling is blootgesteld 
en welke preventiemaatregelen je moet nemen om deze risico’s op te vangen.

Een mogelijke maatregel bij het uitvoeren van sommige werkzaamheden zijn het gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen. De jongere moet veilig aan de slag kunnen in je 
onderneming.
Je moet, indien nodig, zorgen voor veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm, 
een veiligheidsbril, gehoorbescherming,... De leerling is verplicht deze te dragen volgens 
de gebruiksvoorschriften binnen jouw onderneming.

6. WERKKLEDIJ
Je onderneming moet de nodige werkkledij aan de leerling geven en zorgen voor het
onderhoud ervan. De leerling is verplicht deze te dragen volgens de 
gebruiksvoorschriften binnen je onderneming.

7. SOCIALE DOCUMENTEN
Bij de indiensttreding geef je aan de leerling een arbeidsreglement. Daarnaast bezorg je 
de leerling iedere maand een loonbrief en betaal je de netto leervergoeding aan de 
leerling.
Ten slotte bezorg je vóór 1 maart van het volgend kalenderjaar de leerling een 
individuele rekening en een belastingfiche 281.10.

8. CAO
Je onderneming valt voor de werkzaamheden onder een bepaald paritair comité. In een 
paritair comité worden CAO’s afgesloten. De arbeidsvoorwaarden (bv. arbeidsduur) en 
vergoedingen (bv. woon-werkverkeer, fietsvergoeding) zijn van toepassing op de 
leerling, tenzij leerlingen uitdrukkelijk uitgesloten worden in de CAO.



Vermits de wetgeving over duaal leren regelmatig bijgestuurd wordt, raden wij je
aan steeds de laatste versie digitaal te raadplegen.
h t t p s : / / w w w. s y n t r a v l a a n d e r e n . b e / s i t e s / d e f a u l t / fi l e s / a t o m s / fi l e s /
Fiche%20Onderneming%20-%20SAO%20-%20Sociale%20verplichtingen.pdf
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9. REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER
Je onderneming moet bijdragen in de verplaatsingskosten van de leerling voor het woon- 
werkverkeer met het openbaar vervoer.

Als de leerling naar de werkplek gaat met het openbaar vervoer dan schommelt de 
bijdrage rond 75% van de werkelijke vervoerprijs. Reist de leerling met de tram, metro of 
bus, dan betaal je enkel verplaatsingskosten als de afstand meer dan 5 km is. Voor de 
trein is er geen minimumafstand.

Voor het woon-werkverkeer met privévervoer moet gekeken worden naar de cao van je 
sector. Je betaalt vanaf een afstand van 5 km 60 % van een sociaal NMBS-abonnement 
heen en terug. Deze bijdrage heeft geen invloed op de kinderbijslag.



Financiële incentives
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1. STAGEBONUS
De stagebonus is een premie voor ondernemingen, gevestigd in Vlaanderen, 
die leerlingen opleiden in duaal leren met een OAO. Om de stagebonus te kunnen
krijgen sluit je een overeenkomst:
❖ met een leerling die jonger is dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor 

de bonus voor de eerste maal wordt betaald
❖ op een werkplek in het Vlaamse Gewest
❖ voor minstens 3 maanden in het schooljaar waarvoor de bonus wordt aangevraagd.

De  stagebonus wordt één maal per schooljaar betaald per jongere die je tewerkstelde.
Je kan per jongere de bonus maximum 3 maal ontvangen. 
Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus €500, bij de derde toekenning is 
dit €750.

Het departement WSE is bevoegd voor het toekennen van de stagebonus voor 
ondernemingen die in Vlaanderen gevestigd zijn. 

Op de site van het departement WSE is rond deze maatregels uitgebreide 
informatie terug te vinden: 
 www.werk.be/online-diensten/start-en-stagebonus-hervormd/de-stagebonus

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


Vermits de wetgeving over duaal leren regelmatig bijgestuurd wordt, raden wij je
aan steeds de laatste versie digitaal te raadplegen.
h t t p s : / / w w w. s y n t r a v l a a n d e r e n . b e / s i t e s / d e f a u l t / fi l e s / a t o m s / fi l e s /
Fiche%20Onderneming%20-%20Financiële%20stimulansen.pdf
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2. RSZ VERMINDERING VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGEN 
      VOOR LEERLINGEN
Tot 31 december van het jaar waarin de leerling 18 jaar wordt, kan je de RSZ-bijdragen
voor arbeidsongevallen en beroepsziekten terugkrijgen via de doelgroepvermindering
leerlingen (code 6310).

Vanaf 1 januari van het jaar waarin de leerling 19 jaar wordt, valt de OAO onder de 
volledige RSZ-onderwerping en moet je meer bijdragen betalen.

Deze meerkosten kan je bijna volledig terugkrijgen via volgende maatregelen:

Je onderneming of vestiging is gevestigd in Vlaanderen:
❖ De structurele vermindering (code 3000)
❖ De doelgroepvermindering leerlingen (code 6310)
❖ De doelgroepvermindering leerlingen kan gecumuleerd worden met de structurele 

vermindering als deze van toepassing is.

3. RSZ VERMINDERING VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGEN VOOR MENTOREN
De “doelgroepvermindering voor mentors” is een lastenverlaging voor werkgevers 
gevestigd in Vlaanderen die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of 
hun leerkrachten en die daarvoor één of meer werknemers als begeleider/opleider/ 
mentor inzetten.

Het doel van deze lastenverlaging is werkgevers aanmoedigen om hun ondernemingen 
of instellingen open te stellen voor opleidingen op de werkvloer. Zo kunnen ze onder 
andere meehelpen om de ongeschoolde uitstroom uit het onderwijs terug te dringen of 
om jonge werkzoekenden bij te scholen.
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De vermindering bedraagt maximaal 800 euro per kwartaal op de patronale 
RSZ-bijdragen op het loon voor de werknemer die de leerling opleidt, de mentor.

De werknemers die als mentor worden ingezet moeten:
❖ minstens 5 jaar beroepservaring hebben
❖ met succes een mentoropleiding hebben gevolgd 
(of over een ervaringsbewijs of pedagogisch diploma beschikken)

4. DOELGROEPVERMINDERING VOOR JONGEREN (NA DE OPLEIDING)
Als je als onderneming de leerling in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst na de 
opleiding, kom je in aanmerking voor doelgroepvermindering jongeren als de leerling 
die je werknemer wordt voldoet aan de volgende voorwaarden:

❖ Hij of zij is jonger dan 25 jaar op de laatste dag van het eerste kwartaal waarin je hem 
of haar in dienst hebt als werknemer.

❖ Hij of zij is geregistreerd binnen ‘Mijn loopbaan’ (VDAB).
❖ Hij of zij heeft geen (laaggeschoold) of hoogstens (middengeschoold) een diploma
    Secundair onderwijs of een studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad behaald.

Meer  informatie: 
www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen/jongeren/jongeren- 

een-alternerende-opleiding/leerlingen

Financiële ondersteuning
Bied je als publiek kinderopvanginitiatief of 
thuiszorgdienst een opleidingstraject aan voor 
leerlingen in het kader van duaal leren, dan kan je 
een beroep doen op de ondersteuningspremie van 
Diverscity.

Dankzij de VIA4-middelen kan je een 
ondersteuningspremie bekomen van €250 per 
maand/leerling met een maximum van €10.000 op 
schooljaarbasis (september tot en met juni) voor het 
opleiden en begeleiden van leerlingen die de duale 
opleiding kinderbegeleider of zorgkundige volgen. 
Zowel publieke thuiszorgdiensten als 

Als bedrijf krijg je 
verschillende 

tegemoetkomingen van de 
overheid.

http://www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen/jongeren/jongeren-een-alternerende-opleiding/leerlingen
http://www.werk.be/online-diensten/doel
http://www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen/jongeren/jongeren-een-alternerende-opleiding/leerlingen
http://www.werk.be/online-diensten/doel


Uitdaging 
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De leerling is gedurende een langere opleidingsperiode op de werkvloer aanwezig om:
❖ een deel van zijn/haar competenties te leren op de werkvloer
(dit gaat verder dan enkel het inoefenen en toepassen van competenties die op school werden 
bijgebracht).
❖ opgeleid, begeleid én ook geëvalueerd te worden.

DUAAL LEREN IS LEREN OP DE WERKPLEK
Dit betekent dat je als bedrijf voor een aantal uitdagingen staat om hier samen met de 
school een succes van te maken.

CHALLENGES
❖ De werkplek wordt een stukje schoolbank.
❖ De resultaten van de leerling op de werkvloer tellen mee als schoolresultaat.
❖ De mentor wordt collega van de leerkracht

DUAAL LEREN
=

LEREN OP DE 
WERKPLEK!



Meer informatie 
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- Standaardtraject ontwikkelaar prototypes duaal 
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/
Ontwikkelaar%20prototypes%20mode%20%287e%20jaar%20bso%29_0.pdf

- Standaardtraject kinderbegeleider duaal 
https://www.duaalleren.vlaanderen/kinderbegeleider-duaal

- Standaardtraject zorgkundige duaal 
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/
zorgkundige%20duaal%20%28bso%20specialisatiejaar%29.pdf
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