
Van start met duaal leren?

Het voortraject, een werkplek vinden, de startbonus en 
je beroepsinschakelingsuitkering… De wetgeving rond duaal leren is een soep.
Vind jij je weg niet goed? Contacteer Jong ACV voor informatie op jouw maat!

Wat je zeker moet weten:

Binnen duaal leren bestaan drie soorten contracten. Onder welk contract je valt, hangt af van je op-
leiding en van het aantal uren dat je op de werkplek bent. Je rechten en plichten zijn bij elk van de 
drie contracten een beetje anders.

1. De stageovereenkomst 
alternerende opleiding

2.

• Je leert of werkt in totaal minstens 28 uur 
per week.

• Je krijgt geen loon of leervergoeding.
• Je bouwt geen rechten op voor sociale 

zekerheid.

De deeltijdse  
arbeidsovereenkomst

• De overeenkomst omvat enkel het werk-
plekgedeelte van de opleiding.

• Dit contract is soms ook mogelijk als je in 
een niet-duale studierichting in het deel-
tijds beroepssecundair onderwijs zit.

• Je ontvangt een loon afhankelijk van de 
sector waarin je werkt.

• Je bouwt sociale rechten zoals pensioenen 
vakantiegeld op.

3. De overeenkomst  
alternerende opleiding

• Je krijgt een voltijdse overeenkomst die 
het les – en werkgedeelte omvat. 'Vol-
tijds', dat wil zeggen dat je even veel uren 
leert en werkt als een voltijdse tewerk-
stelling binnen het bedrijf.

• Je krijgt een leervergoeding tussen  
471,50 euro en 560,90 euro per maand. 
Hoeveel je precies krijgt hangt af van je 
vooropleiding.

• Ben je minderjarig? Voor sommige za-
kenbouw je rechten op bij de socialeze-
kerheid (bv. ziekte en vakantiegeld). Voor 
andere zaken (bv. pensioen) dan weer 
niet. 

• Ben je meerderjarig? Je hebt recht op het 
ganse pakket van onze sociale zekerheid.

Nog geen lid van Jong ACV? Doen!
Het lidmaatschap is gratis voor leerlingen in het duaal leren.
Je hebt zo onmiddelijk recht op gratis juridische bijstand op het 
werk. Klik hier om lid te worden: https://www.hetacv.be/word-lid.!



Van start met duaal leren? 
Contacteer ISA van Jong ACV!

?

?

?

?

?

Wat met mijn 
groeipakket?

Kinderbijslag wordt tegenwoordig 'Groei-
pakket' genoemd. Werken in het kader van 
duaal leren heeft hier geen invloed op. Je 
groeipakket blijft dus gewoon doorlopen. 

Wat bij 
ontslag? 

Neem contact op met je trajectbegeleider. 
Die zal samen met jou en de werkgever be-
kijken wat de eventuele opzegtermijn is en 
wat het beste is voor het vervolg van jouw 
leertraject. Mag ik nog een 
studentenjob doen? 

Mag ik nog een 
studentenjob doen? 

Absoluut, al zijn er heel wat zaken waar je 
best aan denkt. Zo mogen minderjarigen 
maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week 
werken. Ook je werk- en lesuren binnen 
duaal leren tellen mee. Ook mag je niet 
tegelijk praktijk volgen bij een bedrijf en bij 
datzelfde bedrijf als jobstudent aan de slag 
gaan. 

Blijf ik nog 
ten laste?

Een inkomen uit leervergoedingen kan een 
impact hebben op het ten laste zijn. Ben 
je niet meer ten laste, dan betalen jouw 
ouders meer belastingen. Zeker als je in de 
zomer zou bijverdienen als jobstudent, zal 
je jaarinkomen hoog zijn en houd je hier 
best rekening mee. 
Helaas is dit heel technisch. Wil je meer 
informatie? Contacteer ons! 

Wat als ik ziek word 
of een arbeidsongeval heb?

Bezorg je stageplaats zo snel mogelijk je 
ziektebriefje. Het gewaarborgd loon voor 
een overeenkomst alternerende opleiding 
werkt hetzelfde als bij gewone werknemers 
en is dus een beetje anders voor arbeiders 
en bedienden. Bij een arbeidsongeval is het 
de verzekering van de werkgever die verant-
woordelijk is voor de uitbetaling van kosten 
en leervergoeding.
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