
Werkplekleren
Wil je een job leren op de 
werkvloer? Dat kan. Want 

werkplekleren werkt. 

IBO: Individuele Beroepsopleiding 

Wat • Leer je toekomstige job op de werkvloer tijdens 
een individuele beroepsopleiding of IBO. Je bouwt aan je 
competenties en doet meteen een eerste werkervaring 
op. Na een geslaagde IBO krijg je een arbeidscontract. 

Voor wie • Niet-werkende werkzoekenden. 

Bedrijf zorgt voor • Het bedrijf waar je terecht komt
zorgt voor het opleidingsplan, begeleiding door een
stagementor en de registratie bij de rijksdienst voor
sociale zekerheid (Dimona-aangifte IBO). 

VDAB zorgt voor • Begeleiding door een IBO-bemidde-
laar, de nodige verzekeringen, verplaatsingsvergoeding, 
een vergoeding voor kinderopvang en eventueel taalon-
dersteuning. 

Duurtijd • 1 tot 6 maanden.  

Vergoeding • Je ontvangt maandelijks een vergoeding 
van VDAB, bovenop je uitkering. Hoeveel dit precies is, 
hangt af van de grootte van je uitkering.  
 
Hoe starten • Bespreek dit met je bemiddelaar (*). 
Informeer de werkgever dat je wil bijleren met een IBO. 

Ook mogelijk:
Franstalige bedrijfsstage.

Meer info op vdab.be/opleidingen.

(*) Nog geen bemiddelaar? Bel 0800 30 700 of maak een afspraak

online via vdab.be/loopbaanadvies/videochat 

(**) RVA-beperking tot €13.98/dag

 

Meer informatie over al deze
vormen van werkplekleren vind je op

vdab.be/opleidingen/lerenopmaat.
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De werkvloer is een ideale opleidingsvloer. 
Een stagementor van het bedrijf leert je de 
kneepjes van het vak.

We zetten voor jou een aantal vormen van 
werkplekleren op een rij:

Beroepsverkennende stage 

Wat • Proef van een beroep met een stage op de 
werkvloer. Daarna kan je solliciteren of een opleiding 
volgen. 

Voor wie • Niet-werkende werkzoekenden.

Bedrijf zorgt voor • Het bedrijf waar je terecht komt 
zorgt voor het opleidingsplan, begeleiding door een 
stagementor en de registratie bij de rijksdienst voor 
sociale zekerheid (Dimona-aangifte DWD). 

VDAB zorgt voor • Begeleiding, de nodige 
verzekeringen, verplaatsingsvergoeding en een 
vergoeding kinderopvang.

Duurtijd • 1 tot 30 dagen.

Hoe starten • Bespreek dit met je bemiddelaar (*) of 
bel de servicelijn op het nummer 0800 30 700. 

TIP

Noteer in je CV of sollicitatiebrief dat je bereid bent om
bij te leren met werkplekleren. Verwijs naar de website
vdab.be/werkgevers/werkplekleren. 

GOED OM WETEN 

Er is geen leeftijdsbeperking bij werkplekleren.
VDAB promoot levenslang leren in alle sectoren! 

Opleidingsstage

Wat • Volg je een praktijkgerichte opleiding bij 
VDAB? Dan doe je tijdens of na de opleiding een 
opleidingsstage. Je leert hoe het eraan toe gaat in een 
echte werkomgeving.

Voor wie • Cursisten in een erkende opleiding.

Bedrijf zorgt voor • Een opleidingsplan en begeleiding 
door een stagementor.

VDAB zorgt voor • Begeleiding door de 
stagebegeleider, de nodige verzekeringen, 
verplaatsingsvergoeding en een vergoeding voor 
kinderopvang.

Duurtijd • Afhankelijk van de opleiding.

Hoe starten • Volg een erkende opleiding bij VDAB of 
een van onze erkende partners. Meer info op
vdab.be/opleidingen. 

BIS: Beroepsinlevingsstage 

Wat • Versterk je competenties op de werkvloer. Schaaf 
je kennis en vaardigheden van een beroep bij met een 
beroepsinlevingsstage. 

Voor wie • Iedereen die mag werken in België.

Bedrijf zorgt voor • Het bedrijf waar je terecht 
komt zorgt voor het opleidingsplan, begeleiding 
door een stagementor, een overeenkomst, de nodige 
verzekeringen en de registratie bij de rijksdienst voor 
sociale zekerheid (Dimona-aangifte DWD). 

VDAB zorgt voor • De goedkeuring of feedback bij het 
opleidingsplan, binnen 5 dagen na aanvraag.

Duurtijd • Maximaal 6 maanden.  

Vergoeding • BIS-vergoeding van de werkgever volgens 
een wettelijk minimum, bovenop je uitkering (**).
 
Hoe starten • Bespreek dit met je bemiddelaar (*). 
Informeer de werkgever dat je wil bijleren met een BIS. 

AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT

BeroepsinlevingsstageBeroepsverkennende stage

Opleiding met 
opleidingsstage

Individuele beroeps-
opleiding (IBO)

Jobdoelwit bepalen Competitiekloof bepalen

Comptetentiekloof enkel 
overbrugbaar op oplei-
dingsvloer óf er is nog 

geen geschikte werkvloer

Versterken van specifieke 
competenties op de werkvloer 

zonder aanwerving

Competentiekloof 
overbrugbaar op 
werkvloer met 
aanwerving


