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IEDEREEN WINT!

U bent als woonzorgcentrum en werkgever een belangrijke partner en motivator voor het opleiden van 
jongeren, die de werknemers zijn van de toekomst. Via uw bijdrage en medewerking kan de jongere 
professionele expertise ontwikkelen, kan deze door het meedraaien op de werkvloer vaardigheden en 
(o.m. sociale) competenties opbouwen, voeling krijgen met een realistische arbeidssituatie en met uw 
verwachtingen als werkgever, enz. 

Ook als werkgever ondervindt u een aantal voordelen. Het heeft bijvoorbeeld een positieve invloed op de 
ontwikkeling van werknemers die reeds in dienst zijn. Doordat zij mentor worden van een lerende, kunnen 
ze hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen. 

En ook als maatschappij winnen we bij een goed systeem van werkplekleren. Er is namelijk een toename 
aan vaardige arbeidskrachten die beter aansluit bij de noden van de arbeidsmarkt. Een positieve 
werkervaring kan ervoor zorgen dat aan het eind van het traject leerlingen worden aangenomen en 
zo instromen in organisaties. Zo wordt de jongerenwerkloosheidgraad laag gehouden, zo vermindert de 
ongekwalificeerde uitstroom, versterkt de sociale inclusie en biedt het evenwaardige kansen. 

Met het bovenstaande als motivaties blijven de sociale partners ook in het schooljaar 2022-2023 middelen 
vrijmaken om kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs (en bij 
aanvulling het duaal leren) te creëren. Hoofddoelstelling is laaggekwalificeerde jongeren via werkervaring 
de nodige competenties aanleren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 
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VOORSTELLING 
PROJECT

 ► Wie kan deelnemen?

Dit project richt zich tot woonzorgcentra die behoren tot het paritair comité 330.

Binnen het systeem deeltijds leren en deeltijds werken geeft u jongeren tussen 15 en 25 
jaar uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs de kans een opleiding in een Centrum 
Leren en Werken (CLW) te combineren met een deeltijdse job in een woonzorgcentrum 
behorende tot het paritair comité (PC) 3301. 

De jongere leert op de werkvloer gedurende 3 dagen per week de praktische kant van de  
job. De overige 2 dagen worden in een CLW de theoretische kennis en algemene vorming 
aangeboden. Beide worden op elkaar afgestemd. 

Jongeren kunnen een overeenkomst alternerende opleiding afsluiten voor een functie 
die aansluit bij de in het CLW gevolgde opleiding. Wenst u informatie over opleidingen 
(inhoud, duurtijd, …) en CLW’s, dan kan u terecht bij VIVO vzw of via: http://data-onderwijs.
vlaanderen.be/onderwijsaanbod. De duur van het contract loopt gelijk met de duur van de 
opleiding. 

U vindt alle informatie en formulieren over beide projecten ook terug op: 

www.vivosocialprofit.org/Jongeren-op-de-werkplek 

www.vivosocialprofit.org/duaal-leren-inzetten

1. Paritair  Comité  voor  de  gezondheidsinrichtingen  en –diensten

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod
http://www.vivosocialprofit.org/Jongeren-op-de-werkplek
https://www.vivosocialprofit.org/duaal-leren-inzetten?
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ALVORENS TE 
STARTEN...

 ► Erkennen als werkplek en aanduiden van een mentor 

 › Vanaf 1 september 2016 verplicht de overheid elke organisatie ertoe zich te laten erkennen 
als werkplek. De erkenning gebeurt online via app.werkplekduaal.be. De erkenning gebeurt 
per vestiging en per opleiding.

Een volledig en correct ingevulde aanvraag wordt behandeld door het sectoraal 
partnerschap social profit. Dit partnerschap heeft 14 dagen de tijd om een advies uit te 
spreken. Bij een positief advies, wordt uw organisatie voor vijf jaar erkend als werkplek. 
Bij een negatief advies, kan u schriftelijk beroep indienen bij de Beroepscommissie.

 › U duidt als organisatie een mentor aan. Deze mentor voldoet aan een aantal voorwaarden:

 + Een mentor is minimum 25 jaar oud.
 + Een mentor heeft vijf jaar ervaring in het beroep.
 + Een mentor heeft geen veroordelingen opgelopen die maken dat hij/zij geen 

kwalitatieve en veilige leeromgeving kan aanbieden. De mentor is bereid een attest 
van goed gedrag en zeden (model 596.2) voor te leggen en op te laden in de tool.

 + Een mentor behaalde de (verplichte) mentoropleiding.

De mentor die nog geen opleiding volgde heeft één jaar de tijd om een opleiding te 
volgen. 

Daarnaast is het ook mogelijk dat de mentor een vrijstelling aanvraagt.

Een vrijstelling kan je bekomen op basis van:
• Een ervaringsbewijs ‘opleider/begeleider in bedrijven organisaties’.
•  Ervaring zonder ervaringsbewijs.
•  Een pedagogische diploma.
•  Een interne opleiding/e-learning over coachen en motiveren en bijsturen en evalueren.

Meer informatie vind je terug op https://www.vivosocialprofit.org/erkenning-aanvragen-als-
werkplek

Tot slot: Een mentor begeleidt op hetzelfde ogenblik maximum 2 jongeren. 

6
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 ► Opleiden van een mentor

Om de mentor op te leiden, heeft u als organisatie 3 mogelijkheden:

1. U schrijft uw kandidaat in voor de gratis mentoropleiding aangeboden door VIVO, via 
deze link: https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod

Wij houden u hierover per mail van op de hoogte.

2. U schrijft uw kandidaat in voor een mentoropleiding bij een zelf gekozen 
opleidingsverstrekker.

Indien deze mentoropleiding erkend wordt in kader van de Vlaamse ‘mentorkorting’ 
(zie verder in de brochure), kan het Fonds u de inschrijvingskost terugbetalen. U dient 
hiervoor een subsidieaanvraag in.

3. Indien u intern een opleiding organiseert voor een groep mentoren, kan u een subsidie 
aanvragen via het Fonds.

7
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ALLERHANDE FINANCIËLE 
TUSSENKOMSTEN

BEGELEIDINGSPREMIE
Het vraagt een engagement van werkgever en werknemer om een jongere  aan te werven 
en te begeleiden op de werkvloer. Daarom betaalt het Sociaal Fonds Ouderenzorg aan 
de werkgever een begeleidingspremie van €1.500 per jaar (pro rata het aantal gewerkte 
maanden). 

U ontvangt per volle kalendermaand tewerkstelling tijdens de opleiding een 
begeleidingspremie van maximaal €150. Door deze begeleidingspremie te aanvaarden, 
engageert de werkgever zich tot het terugbetalen van de effectieve vervoerskosten (woon-
werk, NIET school-werk) volgens de  geldende CAO.

 ► Hoe aanvragen?

In de maand mei versturen wij u een mail met een link naar het online evaluatieformulier. 
Nadat dit door u werd ingevuld, betaalt het Fonds de begeleidingspremie uit.

DOELGROEPVERMINDERING JONGEREN 
TIJDENS DE OPLEIDING
Dankzij de doelgroepvermindering voor leerlingen alternerend leren, kan een werkgever tot 
maximaal €1.000 per kwartaal RSZ-korting krijgen op de leervergoeding die betaald wordt. 
In realiteit ligt de RSZ-bijdrage die  betaald wordt op de leervergoeding lager dan €1.000 
en wordt de RSZ-bijdrage dus voor 100% gerecupereerd.

Meer info:

Voor Vlaanderen: 

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-
een-alternerende-opleiding

Voor Brussel:

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/afwisselend-leren-en-werken/   
  02/505 79 15   
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https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding
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NIEUWIGHEDEN 

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om de Mentorpremie uit 
te breiden (Mentorpremie II) om de economie te stimuleren.

De hervorming is tijdelijk en is van toepassing op nieuwe stages die beginnen tussen 
01/09/2021 en 30/06/2022 voor een duur van minimum 6 maanden.

Voor contracten die al lopen vóór 1 september 2021, worden de 6 maanden werkervaring 
vanaf die datum meegeteld.
 › Bedrag van de premie: € 3.000 per stagiair (max. 4)
 › Leeftijd van de stagiairs die in aanmerking komen: van 15 tot 65 jaar.

https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/duaal-leren/

DOELGROEPVERMINDERING  
JONGEREN NA DE OPLEIDING
Een leerling in een duale of alternerende opleiding leert zijn vak zowel op school als 
op de werkvloer. Leidt u als werkgever zo’n jongere op in uw onderneming? Dan kunt 
u een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. U betaalt dan minder 
werkgeversbijdragen voor de leerling. De doelgroepvermindering bedraagt 1000 euro per 
kwartaal voor een tewerkstelling vanaf 80%.

Er bestaat ook een doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het 
beroepsssecundair onderwijs. Leerling uit DBSO - Deeltijdse arbeidsovereenkomst minder 
dan 20 uur. Meer info op https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-
een-alternerende-opleiding.

1 JAAR MARIBELFINANCIERING NA DE 
OPLEIDING (VANUIT DE KAMER OUDERENZORG)
Volgende functies komen in aanmerking voor de financiering:

 › Zorgkundige
 › Verzorgende/zorgkundige
 › Keukenmedewerker
 › Grootkeukenmedewerker
 › Administratief medewerker
 › Hovenier
 › Magazijnier
 › ...

Een werkgever uit de sector kan via dit project voor een jongere, na het beëindigen van zijn/
haar overeenkomst alternerende opleiding (OAO), een financiering van maximum één jaar 
aanvragen in het kader van de sociale maribel. 
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De werknemer wordt in dienst genomen bij dezelfde werkgever waar het OAO werd beëindigd 
en de tewerkstelling moet van start gaan binnen de zes maanden na de beëindiging van 
het OAO. De werknemer mag niet meer leerplichtig zijn en wordt aangeworven met een 
contract van onbepaalde duur. 

De financiering kan voor een halftijdse, deeltijdse (3/4de) of een voltijdse functie 
aangevraagd worden. De voorziene duur van de financiering is steeds één jaar vanaf de 
datum van indiensttreding.

www.fe-bi.org > PC330 | Ouderenzorg > Maribel | Kamer 2  
> Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) 

DOELGROEPVERMINDERING VOOR MENTOREN
Meer info:
Voor Vlaanderen: 

https://www.vlaanderen.be/mentorkorting  
of mail naar mentorkorting@vlaanderen.be

Voor Brussel:

www.actiris.brussels/nl/werkgevers/duaal-leren       02/505 79 15

Schakelt u als werkgever een ervaren werknemer als ‘mentor’ in om leerlingen, stagiairs of 
andere jongeren op te leiden in uw bedrijf? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht 
op de mentorkorting. Dat is een vermindering tot 800 euro op de werkgeversbijdragen die 
u voor de mentor moet betalen.

OVEREENKOMST ALTERNERENDE OPLEIDING (OAO)
De jongere 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 of een werkdag zijn. 

Een OAO is:

 › een tripartiete overeenkomst tussen bedrijf, school en jongere.  
 › een voltijdse overeenkomst en omvat de les- en werkplekcomponent. Bijgevolg komt 

de jongere werken wanneer hij niet naar school gaat en geen recht op vakantie heeft. 
De vergoeding die de jongere krijgt, geldt ook voor beide componenten.   

De Vlaamse overheid stelt een modelovereenkomst ter beschikking op

www.werkplekduaal.be
Gelieve deze overeenkomst te gebruiken.

https://www.vlaanderen.be/mentorkorting
https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/duaal-leren/
http://www.werkplekduaal.be
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OVEREENKOMST 
ALTERNERENDE 
OPLEIDING (OAO)

 ► De leervergoedingEK 
Het bedrag van de leervergoeding hangt af van de vooropleiding van de leerling en of 
die vooropleiding met succes beëindigd werd. Een opleidingsjaar met succes beëindigen 
betekent dat de leerling volgens de beslissing van de klassenraad studievoortgang kan 
maken.  

Het is niet mogelijk om de jongere een hogere of een lagere vergoeding toe te kennen.  

De kinderbijslaggrens wordt niet overschreden. 

De jongere heeft geen recht op een eindejaarspremie, extra premies voor weekendwerk 
of maaltijdcheques. Eventuele andere onkosten worden terugbetaald conform 
dezelfde regeling als voor het gewone personeel (woon-werkverkeer, ev. andere 
verplaatsingskosten, …)  

 ► Recht op verlof

Leerlingen uit een opleiding van het deeltijds Beroepssecundair onderwijs zijn vrij in 
alle schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en 
zomervakantie). Dit geldt voor leerlingen in het stelsel leren en werken en voor leerlingen 
in duaal leren ongeacht de lesplaats van de leerling (voltijdse school, CLW, CDO of Syntra) 
en ongeacht de begindatum van de overeenkomst. 

Een leerling die verbonden is door een OAO bouwt betaalde vakantiedagen op. De betaalde 
vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens de schoolvakantieweken. De overige 
vakantiedagen zijn onbetaald. (Meer info: thematische fiche betaalde vakantiedagen) 
Deze fiche alsook andere interessante info vindt u https://assets.vlaanderen.be/image/
upload/v1608207995/Infofiche_voor_de_onderneming_-_Betaalde_vakantiedagen.pdf 

De opbouw van de vergoeding is voorzien in 3 categorieën1 waarbij elders verworven 
competenties meetellen in functie van het toekennen van een hogere vergoeding.

1. voor het duaal pilootproject zorgkundige > 3de categorie

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1608207995/Infofiche_voor_de_onderneming_-_Betaalde_vakantiedagen.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1608207995/Infofiche_voor_de_onderneming_-_Betaalde_vakantiedagen.pdf
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€523,80/maand

Heeft de tweede graad van het secundair 
onderwijs nog niet met succes beëindigd en zit 
in het eerste opleidingsjaar van de alternerende 
opleiding.

€578,00/maand 

• Heeft de tweede graad van het secundair 
onderwijs wel met succes beëindigd en start 
met een alternerende opleiding

• Of heeft een eerste jaar van een alternerende 
opleiding met succes beëindigd en start 
in een tweede opleidingsjaar van een 
alternerende opleiding (het kan eventueel ook 
om het eerste opleidingsjaar van een andere 
opleiding gaan)

€623,20/maand

• Heeft het eerste jaar van de derde graad van 
het secundair onderwijs met succes beëindigd

• Of heeft al twee opleidingsjaren van een 
alternerende opleiding met succes beëindigd 
(het kan eventueel om verschillende 
opleidingen gaan).

• Of heeft de kwalificatiefase van het 
buitengewoon secundair onderwijs (OV3) met 
succes beëindigd.
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PRAKTISCHE 
INFO

DEELTIJDS LEREN EN DEELTIJDS WERKEN
 ► Doelgroep EK 

Jongeren tussen 15 en 25 jaar uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs die een 
opleiding in een Centrum Leren en Werken (CLW) combineren met een deeltijdse job in 
een woonzorgcentrum behorende tot het paritair comité (PC) 3301 . 

 ► Praktisch te volgen stappen  
(na erkenning als werkplek – zie punt 3)   NIEUW 

1. U neemt contact op met één of meerdere Centra Leren en Werken (CLW)2. U 
informeert hen over uw intentie om één of meerdere jongeren aan te werven met 
een overeenkomst alternerende opleiding (OAO). 

2. Duid in uw organisatie mensen aan die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding 
van de jongere. 

3. Bekijk samen met het CLW het opleidingsprogramma en bespreek waar de jongere 
welke competenties (op de werkvloer/in het CLW) uitoefent.

4. Sluit één of meerdere overeenkomsten alternerende opleiding (OAO) af (zie punt 
5 hierboven).

1. Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 
2. De lijst met adressen van de centra leren en werken (CLW) vindt u terug op https://data-onderwijs.

vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/lijst?hs=312

EINDIGT EEN OAO VROEGTIJDIG, STUUR ONS DAN BINNEN DE 3 
WERKDAGEN  EEN KOPIE VAN DE OPZEGGINGSBRIEF. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/lijst?hs=312
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/lijst?hs=312
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TIPS VOOR EEN 
GESLAAGDE 
WERKERVARING

 ► Tips bij het aanwerven 

Besteed de nodige aandacht aan de selectie van de werknemer: nodig meerdere jongeren 
uit voor een sollicitatiegesprek, betrek het team waar de jongere wordt tewerkgesteld bij 
het sollicitatiegesprek,… 

Besteed bijzondere aandacht aan de basiscompetenties  
in het sollicitatiegesprek:  

1. Arbeidsattitudes: inzet/motivatie – zich houden aan regels en afspraken – 
voorkomen - taalvaardigheid 

2. Persoonlijke vaardigheden: leervermogen – zelfinzicht –omgaan met feedback – 
verantwoordelijkheidszin

3. Communicatie: zin voor samenwerking – communicatieve vaardigheden

Duid binnen uw woonzorgcentrum een geschikte mentor aan die altijd aanspreekbaar is 
door de jongere. 

 ► Tips voor de mentor 

 + Bespreek samen het opleidingsprogramma. Spreek met de school af wie welke taken 
op zich neemt. 

 + De jonge werknemer moet niet alleen een vak leren maar ook een goede 
arbeidsattitude. Begeleid hem/haar daarbij. 

 + Voor onthaal en introductie van de nieuwe medewerker kan je terecht bij  
www.waardevolwerk.be 

 + Deel met andere werknemers waarom het zo belangrijk is om jongeren kansen te 
geven: wat je aandacht geeft, groeit! 

 + De jongere komt om iets te leren, niet om een andere werknemer te vervangen. Stel 
realistische verwachtingen i.v.m. de werkprestaties van de jongere: beperk ze bij de 
start en ga in stijgende lijn naarmate de opleiding vordert. 

 + Maak uw verwachtingen duidelijk. 

 + Overloop bij het begin van de werkweek samen met de jongere het werkschema. 
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 + Overleg regelmatig met het Centrum Leren en Werken en de jongere  en evalueer 
hem/haar. 

 ► Tips voor omgang met de jongeren

 + Benader ze positief en vertrek vanuit hun sterke punten. Motiveer ze op een 
positieve manier. 

 + Vertrek vanuit de waarderende benadering. 
 + Geef duidelijke ik-boodschappen. 
 + Complementeren is een kracht. 
 + Geef de jongere voldoende info en een duidelijk takenpakket.
 + Besteed voldoende aandacht aan de inwerking van de jongere. 
 + Leg stap voor stap uit wat je wil bereiken. 
 + Heb oog voor de jongere en zijn gevoelens en niet alleen voor de prestaties. 
 + Pols op het einde van de dag even bij de jongere hoe de dag is verlopen. 
 + Signaleer gerust aan de school de werkpunten van de jongere.

 ► Uw verplichtingen in verband met het arbeidsgeneeskundig onderzoek

De jongeren worden beschouwd als gewone jeugdige werknemers op wie het KB van 3 
mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk van toepassing is. 

TIP: Informeer u hierover:

 + bij de preventieadviseur van je preventiedienst.
Voor adres van deze dienst: www.werk.belgie.be > Over de FOD >  Organigram > Algemene 
Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk >  Externe directies Toezicht op het Welzijn op 
het Werk > klik op de link naar de gewenste directie

De kosten van de risicoanalyse en het arbeidsgeneeskundig onderzoek zijn ten laste van 
de werkgever.

Surf ook eens naar: https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-
en-bijzondere-werknemerscategorieen/jongeren-op-het-werk#Gezondsheidstoezicht 

 + of bij de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd 
is voor de vestigingsplaats van je organisatie.

 + Een financiële tussenkomst voor taalondersteuning.
Stel je een werknemer met beperkte taalvaardigheid Nederlands te werk? Wil je hem 
versterken in de uitoefening van de job? Dan biedt ‘taalondersteuning voor werknemers’ 
een oplossing.

Ervaren taalondersteuners uit de sector geven een opleiding Nederlands die ze afstemmen 
op het niveau van jouw werknemer en ondersteunen hem zo in zijn dagdagelijkse werk. En 
aan zijn collega’s geven ze tips om hem te helpen met zijn Nederlands.

Als werkgever betaal je niets. Je krijgt 32 uur taalondersteuning per deelnemer of groep 
deelnemers. Meer weten: https://www.vivosocialprofit.org/gratis-taalondersteuning-voor-
je-anderstalige-collega

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-bijzondere-werknemerscategorieen/jongeren-op-het-werk#Gezondsheidstoezicht
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-bijzondere-werknemerscategorieen/jongeren-op-het-werk#Gezondsheidstoezicht
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TE BEZORGEN 
DOCUMENTEN

Overeenkomst alternerende 
opleiding = OAO

Begeleidingspremie  
(+ leervergoeding voor 

duaal Zorgkundige) 

Registratie formulier  
van de student

Formulieren Modelovereenkomsten
Online evaluatie 

(enquête)

Registratieformulier 
(inschrijvingsformulier). Op 
https://www.fe-bi.org/nl/

thema/32239/overeenkomst-
alternerende-opleiding-oao

Waar te 
vinden?

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

overeenkomst-van-
alternerende-opleiding

Het Sociaal Fonds 
Ouderenzorg stuurt 

deze naar het WZC via 
mail.

www.fe-bi.org

Te bezorgen 
aan  

+ timing

Bezorgen aan de school, u 
ontvangt binnen de 14 dagen 

een antwoord.

In te vullen door het 
WZC  aan het einde 

van het schooljaar om 
recht te hebben op de 
premies.  FeBi betaalt 

de premie dan uit.

Bij ondertekenen van OAO en 
ten laaste bij opstart bezor-
gen aan: jongeren@febi.org

Duaal leren richt zich op arbeidsrijpe jongeren, als kwaliteitsvol en volwaardig alternatief naast de 
bestaande ‘klassieke’ onderwijsstelsels. 

Bij aanvang wordt de jongere gescreend op arbeidsrijpheid. De klassenraad geeft een niet-bindend 
advies. Als werkgever bepaalt u zelf met welke jongere u graag in zee gaat. Een intakegesprek is 
zeker mogelijk. 

Een jongere werkt gemiddeld minimaal 20 uur per week gespreid over de hele duur van de opleiding. 
Dit kan door 3 of 4 dagen per week te komen werken of voltijds te komen werken gedurende 
blokperiodes afgewisseld met periodes waarop ze voltijds naar school gaan. De jongeren volgen in 
de regel het werkschema van een gewone werknemer. 

De jongeren beginnen hun opleiding steeds in een woonzorgcentrum en dit gedurende maximaal 
8 maanden. Daarna volgt er een periode waarin ze worden tewerkgesteld bij een dienst voor 
gezinszorg. Ze doen minimaal 7 weken werkervaring op bij een dienst voor gezinszorg. 

Een jongere doet dus werkervaring op bij 2 verschillende werkgevers.

https://www.fe-bi.org/nl/thema/32239/overeenkomst-alternerende-opleiding-oao
https://www.fe-bi.org/nl/thema/32239/overeenkomst-alternerende-opleiding-oao
https://www.fe-bi.org/nl/thema/32239/overeenkomst-alternerende-opleiding-oao
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
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
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
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/overeenkomst-van-alternerende-opleiding
http://www.fe-bi.org
mailto:jongeren@febi.org
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DUAAL LEREN

 ► Standaardtraject

De proeftuin duaal leren verzorgende/zorgkundige duaal is gebaseerd op het beroepskwa-
lificatiedossier zorgkundige. Het standaardtraject bestaat uit vijf clusters namelijk: 

1. Algemene vorming

2. Basiszorg in de residentiële setting

3. Basiszorg in de thuiszorg

4. Logistieke taken

5. Activiteiten voorzien voor de cliënt

Dit standaardtraject wordt vertaald in een opleidingsplan. In het opleidingsplan wordt 
duidelijk vermeld welke competenties de jongere aanleert op de schoolbank en welke 
competenties de jongere aangeleerd krijgt op de werkplek.

Het Sociaal Fonds Ouderenzorg voorziet  voor Duaal Leren Verzorgende /Zorgkundige een 
begeleidingpremie1, en ook een leervergoeding2.

Info: Alle informatie inclusief brochure vindt u op:

www.vivosocialprofit.org/verzorgendezorgkundige-duaal-organiseren

 ► Duaal leren in het volwassenonderwijs
Vanaf dit schooljaar kunnen ook studenten uit het volwassenonderwijs in een duaal tra-
ject stappen. Het Fonds ondersteunt de trajecten naar zorgkundigen door middel van het 
betalen van de begeleidingspremie. Meer info vind je op onze website: www.fe-bi.org 

17

1. Begeleidingspremie: Het vraagt een engagement van werkgever en werknemer om een jongere aan te 
werven en te begeleiden op de werkvloer. Daarom betaalt het Sociaal Fonds Ouderenzorg aan de werkgever 
een begeleidingspremie van maximum €1.500 per jaar (pro rata het aantal gewerkte maanden).

2. Leervergoeding: Indien de jongeren de opleiding verzorgende/ zorgkundige duaal aanvangt heeft de 
werkgever bovenop deze begeleidingspremie recht op een leervergoeding.  Er wordt een tussenkomst 
in de leervergoeding voorzien van maximaal €200 per maand (pro rata het aantal gewerkte maanden).

http://www.vivosocialprofit.org/verzorgendezorgkundige-duaal-organiseren
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vzw FeBI 
Sainctelettesquare 13-15

1000 Brussel
02/229 20 15

info@fe-bi.org
www.fe-bi.org

Volg ons

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met het 
Jongeren Team van het Fonds 
via   jongeren@fe-bi.org 
of    02 227 69 40

LATEN WE SAMEN DE 
WERKNEMERS VAN 
MORGEN OPLEIDEN!

mailto:jongeren@fe-bi.org

