
Overzicht werkplekleren in Vlaanderen door VDAB en partners

Naam Doel en duurtijd Kandidaat Bedrijf VDAB Meer info 

Beroeps
Verkennende

Stage

(BVS)

Beroepsverkenning en competentiekloof
in kaart brengen

Fase 1

• beroepsverkenning
• is het jobdoelwit geschikt?
• max. 5 kalenderdagen

Fase 2

• competentiekloof in kaart brengen
• welke competenties ontbreken?
• max. 30 kalenderdagen - # dagen 

fase 1

Enkel op initiatief van bemiddelaar

Enkel voor niet-werkende
werkzoekenden

Stagiair ontvangt:

• terugbetaling 
vervoerskosten

• terugbetaling 
kinderopvang

Bedrijf betaalt geen
stagepremie

Stagementor beschikbaar voor
uitvoering stageplan

Ingeval van veiligheidsfunctie of 
beroep met voeding: cursist
heeft medisch onderzoek
ondergaan

Verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid

Dimona without DMFA (DWD)

Medisch onderzoek
(eventueel)

Betaalt vervoersonkosten en
kinderopvang terug aan
stagiair

Verzekering
arbeidsongevallen

Neem contact op met het 
VDAB-kantoor in je buurt

Werk
Ervarings-

Stage

(WES)

Versterken van generieke competenties
en verwerven relevante werkervaring

Min. 1 maand – max. 6 maanden
afhankelijk van het opleidingsplan

Min. 20u/week

Niet-werkende werkzoekende
in TIW of TWE-traject (OCMW)

Stagiair ontvangt:

• 200 euro per maand    
(100 % FTE)

• terugbetaling 
vervoerskosten

• terugbetaling 
kinderopvang

Bedrijf betaalt geen
stagepremie

Stagementor beschikbaar voor
uitvoering stageplan

Werkpostfiche invullen

Verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid

Dimona without DMFA (DWD)

Medisch onderzoek
(eventueel)

Betaalt vervoersonkosten en
kinderopvang terug aan
stagiair

Verzekering
arbeidsongevallen

Betaalt cursist 200 euro per
maand (100%)

Neem contact op met het
VDAB-kantoor in je buurt

Of neem contact op met
het OCMW in je buurt
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Naam Doel en duurtijd Kandidaat Bedrijf VDAB Meer info 

Opleidings
Stage

(OS)

Cursist doet praktijkervaring op bij een 
stagebedrijf in het kader van
• een opleiding bij een VDAB-

competentiecentrum
• een erkende opleiding bij een 

partner

Maximaal helft totale opleidingsduur 
(tot maximum 6 maanden)

Cursisten in opleiding bij 
VDAB-competentiecentrum 
of erkende opleiding bij een 
partner

Stagiair ontvangt:

• terugbetaling 
vervoerskosten

• terugbetaling 
kinderopvang

Bedrijf betaalt geen
stagepremie

Stagementor beschikbaar voor
uitvoering opleidingsstageplan

Werkpostfiche invullen

Verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid

Geen Dimona-aangifte

Betaalt vervoerskosten en
kinderopvang terug aan 
stagiair

Verzekering
arbeidsongevallen

Begeleiding en opvolging
door stagebegeleider

Info voor werkgever

Opleidingsaanbod

In
Stap
Stage

(ISS)

Schoolverlaters een eerste werkervaring
aanbieden en competenties versterken

Vast: 3 maanden voltijds engagement
voor stagiair

Voorwaarden niet-werkende
werkzoekende
• < 25 jaar
• geen diploma secundair
• (middelbaar) onderwijs
• tussen 7 de en 12 de 

maand
• beroepsinschakelingstijd

Stagiair ontvangt
• 26,82 euro / dag van RVA
• 200 euro van stagebedrijf
• vervoerskosten van 

bedrijf

Betaalt

• 200 euro/maand aan 
stagiair

•  Vervoerskosten volgens cao 
aan stagiair

Stagementor beschikbaar voor
uitvoering opleidingsplan

Verzekering arbeidsongevallen
en burgerlijke aansprakelijkheid

Dimona-aangifte TRI

Medisch onderzoek

Opleidingsplan evalueren

Begeleiding en opvolging
door bemiddelaar

Info voor werkgevers

Info voor jongeren
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https://www.vdab.be/werkaanbieden/stagiair.shtml
http://www.vdab.be/opleidingen/
http://www.vdab.be/werkgevers/instapstage
http://www.vdab.be/jobs/maatregelen/instapstage.shtml
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Individuele
Beroeps

Opleiding

IBO

Werkzoekende leert een beroep aan op 
de werkvloer via een mentor van het 
bedrijf.

Na de opleiding krijgt de cursist een 
contract van (on)bepaalde duur 

Min. 1 maand - max. 6 maanden,
afhankelijk van het opleidingsplan en 
de competentiekloof tussen kandidaat 
en vacature

Min. halftijds uurrooster

Voorwaarden niet-werkende 
werkzoekende
• mag nog niet alle 

competenties hebben 
zoals gevraagd in de 
vacature

• mag nog niet in bedrijf 
hebben gewerkt (uitz. 10 
werkdagen uitzendarbeid 
voor start IBO)

IBO-cursist ontvangt inkomen 
dat het loon van de aan te 
leren functie benadert.

Stagementor beschikbaar voor 
uitvoering opleidingsplan

Verzekering  arbeidsongevallen, 
burgerlijke aansprakelijkheid en 
medisch onderzoek

Aanwervingsverplichting

Betaalt 
• productiviteitspremie (1/2de 

tot 1/3de totale loonkost)
• verplaatsingskosten volgens 

cao aan stagiair

Dimona-aangifte IVT

Opleidingsplan evalueren

Begeleiding en opvolging 
door bemiddelaar

Betaalt vergoeding uit aan 
cursist

Factureert kosten en 
productiviteitspremie aan 
bedrijf

Info voor werkgevers

Info voor kandidaten

Bijzonder vormen IBO

• IBO met taalondersteuning (IBO-T): 
gratis taalondersteuning door 
NT2 instructeur voor anderstalige 
IBO-cursist

• Gespecialiseerde IBO (GIBO): voor 
IBO-cursisten met een arbeids-
beperking, ondersteuning door 
Gespecialiseerde Opleidings- en 
Begeleidingsbemiddelingsdienst 
(GOB) min. 1 maand – max. 12 
maanden

• Curatieve IBO (C-IBO) voor 
langdurig werkzoekenden                  
min. 1 maand – max. 6 maan-
den en verlengbaar tot max. 12 
maanden

Enkel voor anderstalige niet-
werkende werkzoekende

Enkel voor niet-werkende 
werkzoekende met een 
arbeidsbeperking in 
begeleiding bij GOB

Enkel  voor niet-werkende 
werkzoekende 

< 25 jaar: vanaf 1 jaar wz
> 25 jaar: vanaf 2 jaar wz

De werkgever betaalt geen pro-
ductiviteitspremie

Werkgever betaalt eerste con-
tract geen productiviteitspremie, 
wel vanaf verlenging

Neem contact op met het 
VDAB-kantoor in je buurt
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http://www.vdab.be/ibo/defaultwz.shtml
https://www.vdab.be/contact
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Beroeps
Inlevings
Overeen-
komst

BIO

Werkervaring en competentieversterking 
voor stagiair

Overeenkomst tot opleiding tussen 
stagiair en bedrijf 

VDAB erkent het opleidingsplan

Duurtijd afhankelijk van opleidingsplan

Iedereen die in België mag 
werken

Indien uitkeringsgerechtigd: 
eerst vrijstelling aanvragen 
aan VDAB

Stagiair kan stagepremie 
bovenop uitkering ontvangen

Indien OCMW- of RIZIV-klant: 
eerst bespreken bij OCMW of 
RIZIV

Opleidingsplan opstellen en 
laten goedkeuren door VDAB

Stagementor beschikbaar voor 
uitvoering opleidingsplan

Verzekering  burgerlijke 
aansprakelijkheid

Verzekering arbeidsongevallen

Stagepremie betalen

Dimona without DMFA (DWD)

Medisch onderzoek

Opleidingsplan evalueren

Inschatting of het past in 
traject naar werk

Vrijstelling behandelen

Info voor werkgevers

Info voor kandidaten
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https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst
https://www.vdab.be/opleidingen/beroepsinlevingsovereenkomst

