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Overzicht stagemogelijkheden 
 
Onze kandidaten zijn werkzoekenden (met of zonder uitkering/leefloon) en vallen dus niet 
onder de categorie studenten.  
Zij kunnen wel opstarten in een stage, maar enkel deze die ondersteund worden door VDAB. 
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekleren 
 
 
Er zijn 3 mogelijkheden: 

1. Beroepsverkennende stage (BVS) 

2. Beroeps Inlevings Stage (BIS) 

3. Individuele Beroeps Opleiding op de werkvloer  (IBO) 

 
 
De details per stagevorm: 

 

1. Beroepsverkennende stage - BVS 

• Doel: Oriënterende stage op de werkvloer in functie van bepalen jobdoelwit 

• Duurtijd: min 1 kalenderdag, max 30 kalenderdagen 

• Fase 1: 1 tot 5 dagen: verplicht doorlopen: oriënteren, op max 5 

kalenderdagen alle taken van het beroep leren kennen. 

• Fase 2: vanaf dag 6 tem max dag 30: indien nodig, om tot in de puntjes de 

competentiekloof in te schatten tov de eisen van vacatures met de 

jobdoelwit. 

• Werkzoekende: 

• Ingeschreven bij VDAB en in bemiddeling (door VDAB zelf of een partner) 

• Werkgever:: 

• de inschatting van de passendheid van het jobdoelwit maken door taken te 

geven en te evalueren. 

• Doet aangifte Dimona zonder DmFa 

• verwittigt verzekering BA 

  

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekleren
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• VDAB: 

• maakt in samenwerking met de werkgever een stageplan op. 

• verzekert de werkzoekende voor arbeidsongevallen 

• betaalt aan de werkzoekende vervoersvergoeding en eventuele 

kinderopvangkosten 

• regelt een medisch onderzoek (indien nodig) 

• staat in voor opvolging en evaluatie 

 

2. BeroepsInlevingsStage – BIS 

• Doel: competentieversterking en werkervaring in functie van een beroep. 

• Duurtijd: minimum 1 maand, maximum 6 maanden, bepaald door het opleidingsplan 

• Stagiair: 

• kan ingeschreven zijn bij VDAB (is niet verplicht) 

• iedereen die mag werken in België mag een BIS doen 

• vindt deze stage zelf een meerwaarde in zijn traject naar werk. 

• Werkgever: 

• staat in voor alle contractuele verplichtingen (maakt een stagecontract op) 

• maakt opleidingsplan en legt het ter goedkeuring aan VDAB voor (online 

doorgeven). 

• betaalt minimum 796.90EUR voor VT stagevergoeding (geen RSZ, wel BV!) 

• betaalt vrijblijvend terugbetaling van reiskosten 

• voorziet een medisch onderzoek (indien nodig) 

• verzekert de stagair voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid 

• bekostigt zelf didactisch materiaal of persoonlijke beschermingsmiddelen 

voor de stagiair. 

• VDAB: 

• staat in voor de toelating/vrijstelling voor werkzoekende ingeschreven bij 

VDAB 

• staat in voor het al dan niet goedkeuren van het opleidingsplan 

  

https://docs.google.com/document/d/1P2C5Kioj4oKPjvhXjjrhIiD_sXQyUAXeApv2oVOlAdA/edit
https://docs.google.com/document/d/1P2C5Kioj4oKPjvhXjjrhIiD_sXQyUAXeApv2oVOlAdA/edit
https://docs.google.com/document/d/1P2C5Kioj4oKPjvhXjjrhIiD_sXQyUAXeApv2oVOlAdA/edit
https://docs.google.com/document/d/1P2C5Kioj4oKPjvhXjjrhIiD_sXQyUAXeApv2oVOlAdA/edit
https://docs.google.com/document/d/1vnQ9iavu9K_B-aSsJtj9iJs4TaIkVnaeD42VGrdTUEk/edit
https://docs.google.com/document/d/1vnQ9iavu9K_B-aSsJtj9iJs4TaIkVnaeD42VGrdTUEk/edit
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst/vereisten?_ga=2.122977608.291718428.1510581363-1143714412.1510581363
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst/vereisten?_ga=2.122977608.291718428.1510581363-1143714412.1510581363
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst/vereisten?_ga=2.122977608.291718428.1510581363-1143714412.1510581363
https://docs.google.com/document/d/1vnQ9iavu9K_B-aSsJtj9iJs4TaIkVnaeD42VGrdTUEk/edit
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst?_ga=2.151599865.1999565494.1510819295-1143714412.1510581363
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst?_ga=2.151599865.1999565494.1510819295-1143714412.1510581363
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst?_ga=2.151599865.1999565494.1510819295-1143714412.1510581363
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst?_ga=2.151599865.1999565494.1510819295-1143714412.1510581363
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst?_ga=2.151599865.1999565494.1510819295-1143714412.1510581363
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst?_ga=2.151599865.1999565494.1510819295-1143714412.1510581363
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst?_ga=2.151599865.1999565494.1510819295-1143714412.1510581363
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst?_ga=2.151599865.1999565494.1510819295-1143714412.1510581363
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst?_ga=2.151599865.1999565494.1510819295-1143714412.1510581363
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• !Aandachtspunten! 

• leefloongerechtigden (Geen Tijdelijk Werkervaringstraject) 

• SPI-vrijstelling  nodig om een BIS te mogen cumuleren met leefloon 

(door OCMW) 

• Uitkeringsgerechtigden hebben vrijstelling van VDAB nodig voor cumul 

• asielcentra: 

• indien BIS-vergoeding niet als loon beschouwd wordt, mag de 

asielzoeker de vergoeding bewaren en moet hij het niet afgeven aan 

het asielcentrum. Zo kan deze sneller sparen voor een eigen 

woonplek. 

• taalondersteuning is een kost voor de werkgever.  

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst 
 
 

3. Individuele Beroepsopleiding op de werkvloer  - IBO 

• Doel: opleiding in functie van de competentiekloof t.o.v. de vereisten van een 

specifieke vacature. 

• Duurtijd: min 1 maand,  max  6 maanden 

• Werkzoekende: 

• Minimum een arbeidsvergunning C hebben 

• Verplicht ingeschreven als werkzoekende bij VDAB. 

• vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten. 

• niet eerder voor het bedrijf gewerkt. 

• ontvangt een productiviteitspremie van VDAB bovenop de uitkering. 

 

• Werkgever: 

• stelt een opleidingsplan op en laadt dit op voor VDAB via de website (via 

login) 

• leert hem de competenties die nodig zijn om de job goed uit te oefenen. 

VDAB volgt op en evalueert. 

  

https://www.mi-is.be/nl/themas/maatschappelijke-integratie/socio-professionele-vrijstelling-spi
https://www.mi-is.be/nl/themas/maatschappelijke-integratie/socio-professionele-vrijstelling-spi
https://www.mi-is.be/nl/themas/maatschappelijke-integratie/socio-professionele-vrijstelling-spi
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst
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• Voorziet een medisch onderzoek (indien nodig) 

• Verzekert de stagair voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid 

• Doet een Dimona Aangifte (IBO) 

• betaalt tijdens de IBO geen loon of RSZ, enkel een maandelijkse vaste bijdrage 

aan VDAB: 

Maandelijkse premie (netto) Looncategorie (bruto) 

650 euro minder dan 1.700 euro 

800 euro 1.700 - 1.999 euro 

1.000 euro 2.000 - 2.299 euro 

1.200 euro 2.300 - 2.599 euro 

1.400 euro 2.600 euro of meer 

 
• werft de wz na de IBO aan met een contract van (on)bepaalde duur! 

(minimum een contract van bepaalde duur met dezelfde duurtijd als de IBO) 

• Aandachtspunten: 

• Leefloongerechtigden: mits aanvraag van vrijstelling (SPI) komt 

productiviteitspremie bovenop het leefloon (bespreken met OCMW) 

• bewoners van asielcentra op voorwaarde  

• geldig verblijfsdocument en een geldige arbeidskaart C 

• het moet duidelijk gaan over beroepscompetenties die ontbreken, niet 

enkel opleiding taal. 

• taalcoach Nederlands op de opleidingsvloer kan vanuit VDAB en is 

gratis 

https://www.vdab.be/ibo 
 
 
 
Meer info en/of administratieve ondersteuning bij de opstart van een stage:   
mentoringatwork@gmail.com of bel naar Ilse 01496 190021 of Hilda 0496 860769 
 
 
 

https://www.vdab.be/ibo
mailto:mentoringatwork@gmail.com

