Alles wat u moet weten over...

Alternerend Leren

Deeltijds leren en werken...

Wat is deeltijds onderwijs?
Het deeltijds onderwijs is een leer- en
opleidingssysteem waarin leerlingen leren
kunnen combineren met werken.
Dat kan voor alle jongeren vanaf 16 jaar of voor
de jongeren vanaf 15 jaar die reeds het eerste
en het tweede leerjaar secundair onderwijs
volgden.
Jongeren die om uiteenlopende redenen het
voltijds onderwijs niet meer zien zitten, kunnen
kiezen voor een andere aanpak om aan de
leerplicht te voldoen.
Leerlingen deeltijds onderwijs volgen 2 dagen
per week de verplichte schoolse vorming die
zowel lessen algemene, sociale en
persoonlijkheidsvorming als een
beroepsopleiding omvat.
Centra voor Deeltijds Onderwijs proberen een
geschikte begeleiding te voorzien door
bijvoorbeeld te werken in kleine
leerlingengroepjes, een soepel jaarprogramma
op te stellen, jongeren intensief te coachen.

Leeftijd
Het stelsel van Deeltijds Onderwijs is mogelijk voor
jongeren vanaf 16 jaar. Onder strikte voorwaarden
is het ook vanaf 15 jaar mogelijk. Vanaf 25 jaar
verliest de jongere enkel zijn/haar kinderbijslag,
niet het statuut student als uit de praktijk blijkt dat
het hoofddoel studeren is.
3 systemen
1. Deeltijds beroepssecundair onderwijs
(DBSO)
In het deeltijds beroepssecundair onderwijs krijgt
men 2 dagen per week les in een centrum voor
deeltijds onderwijs.
2. Leertijd
Men kan als leerjongere inschrijven in de leertijd.
Men volgt dan les op een Syntra-campus. Dit is
een centrum voor vorming van zelfstandigen en
kleine en middelgrote ondernemingen.
3. Deeltijdse vorming
Zeer kwetsbare jongeren in problematische
situaties kunnen een persoonlijk
ontwikkelingstraject (POT) volgen in een centrum
voor deeltijdse vorming.

Daarnaast wordt van alle leerlingen een
engagement verwacht voor een aanvullende
voltijdse weekinvulling hetzij met een
tewerkstelling, een brugproject, een
voortraject of een persoonlijk
ontwikkelingstraject.
Nuttige links:
Onderwijskiezer.be
Overeenkomsten tussen DBSO en Leertijd
Financiële voordelen
Mogelijke overeenkomsten in het stelsel van Leren en Werken (DBSO en Leertijd)
1. Stageovereenkomst AO
2. Overeenkomst Alternerende opleiding (OAO)
3. Deeltijdse arbeidsovereenkomst

www.vfu-ffi.be - info@vfu-ffi.be

Alles wat u moet weten over...

Alternerend Leren

Deeltijds leren en werken...

Deeltijds Onderwijs: uitzendarbeid?
Wanneer kan uitzendarbeid?
Een deeltijdse arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid kan in DBSO indien het een nietduale opleiding is met minder dan 20u op de
reële werkplek.
Het is niet mogelijk om uitzendarbeid via een
OAO te regelen.
Wanneer is uitzendarbeid verboden?
Tijdens de lesdagen op school.
Nachtarbeid (tussen 22.00 uur en 6.00 uur –
afhankelijk van de sector) voor -18-jarigen.
Voor zaterdag- en zondagwerk en voor
nachtarbeid: zie onder de rubriek ‘Onderwijs
Arbeidsmarkt’..
Welke arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid?
In principe onder arbeiders- of bediendenstatuut
Uitzonderlijk een studentenovereenkomst - op
voorwaarde dat (cumulatieve voorwaarden):
Zij niet met een deeltijdse
arbeidsovereenkomst of een deeltijdse stage.
overeenkomst werken.
Zij geen leertijd doormaken met een
leerovereenkomst voor werknemersberoepen
of een leerovereenkomst voor zelfstandigen
en KMO’s.
zij geen overbruggingsuitkering ontvangen.
en dat zij enkel werken als student gedurende
de periodes van de schoolvakanties (kerst-,
paas- en zomervakantie).

Meerwaarde van deeltijds leren - deeltijds
uitzendwerk
Financiële voordelen
Startbaanvoordelen voor alle jongeren deeltijds
onderwijs. Vanaf 18 jaar is een Startbaankaart
nodig. Aanvragen via www.rva.fgov.be
Jeugdloon (zelfde voorwaarden als paritair
comité van klantgebruiker)
Start- en stagebonus; informatie via
www.aandeslag.be
Fiscaal voordeel, premies vanuit ESF of vanuit
de sectorfondsen (onder bepaalde
voorwaarden)

Deeltijds leren - Deeltijds werken
Ongeveer 12.000 jongeren in deeltijds onderwijs in
heel Vlaanderen.
Belangrijkste tewerkstellingsdomeinen:
Administratie
Bouw
Elektriciteit
Garage/Carrosserie
Goederenbehandeling
Horeca
Hout
Logistieke beroepen in de zorgsector
Metaal
Verkoop

De Rol van het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten
Contacten leggen tussen uitzendkantoren en Centra voor Deeltijds Onderwijs.
Informatiesessies over uitzendarbeid organiseren aan de jongeren in deeltijds onderwijs.
Doorverwijzing en feedback op gang brengen tussen Centra voor Deeltijds Onderwijs en
uitzendkantoren.
Concrete samenwerkingsprojecten tussen deeltijds onderwijs en uitzendsector opstarten en
ondersteunen.
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