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WEBINAR: VAN DE SCHOOLBANKEN NAAR DE WERKVLOER 

Waarom, hoe en wanneer inschrijven bij VDAB? 

Op de volgende twee linken vind je uitgebreid antwoord op deze vraag: 

https://www.vdab.be/inschrijving/pas-van-school 

https://www.vdab.be/video/mijnloopbaan/hoe-schrijf-ik-me-in-als-werkzoekende-bij-vdab 

 

Moet ik me inschrijven bij VDAB als ... 

... ik misschien ga verder studeren in september? 

Twijfel je nog om bijkomende studies te volgen? Dan kan je je nu al wel inschrijven als werkzoekende 

bij VDAB. Dan kan je beroepsinschakelingstijd al opstarten. Beslis je om in september toch een studie 

te starten? Geen probleem, schrijf je dan gewoon weer uit. Opgelet: als je je inschrijft bij VDAB 

betekent dit wel dat je 'beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt' en dus acties moet ondernemen naar 

werk toe. Wens je dus nog niet naar (tijdelijk) werk te zoeken, dan kan je je best nog niet inschrijven 

als werkzoekende. 

 

... ik nog een herexamen heb?  

... ik nog enkele vakken volg op school (minder dan 27 studiepunten)? 

Je kan je pas inschrijven als werkzoekende in beroepsinschakelingstijd als je je studies beëindigd 

hebt. Dit wil zeggen dat je niet langer ingeschreven bent als student bij je school. Als je nog 

herexamens hebt of enkele vakken volgt (ook al heb je onvoldoende studiepunten), kan je je dus nog 

niet inschrijven als werkzoekende bij VDAB om je beroepsinschakelingstijd te starten. Je kan je al wel 

inschrijven als 'vrije werkzoekende', zo kan je toch al kenbaar maken dat je werk zoekt en interessante 

vacatures ontvangen van VDAB. Verander na het beëindigen van je studies je statuut bij VDAB 

(werkzoekende in beroepsinschakelingstijd). 

 

... ik al werk heb gevonden? 

Dat hangt af van wanneer je begint te werken. Tekende je na je studies een contract, maar begin je 

pas later te werken? Dan is het belangrijk om je toch in te schrijven bij VDAB om je 

beroepsinschakelingstijd te laten starten. Doe je dit niet, dan start hij pas op het moment dat je begint 

te werken.  

 

Begin je de dag nadat je je studies beëindigde al te werken?  

https://www.vdab.be/inschrijving/pas-van-school
https://www.vdab.be/video/mijnloopbaan/hoe-schrijf-ik-me-in-als-werkzoekende-bij-vdab
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 Werk je voltijds of doe je uitzendwerk?  

Dan hoef je je niet in te schrijven. Je beroepsinschakelingstijd begint automatisch te lopen 

vanaf de dag dat je werkt.  

 

 Werk je deeltijds?  

Dan moet je je inschrijven bij VDAB als deeltijds werkzoekende. Anders begint je 

beroepsinschakelingstijd pas gedeeltelijk te lopen (vanaf de dag dat je werkt) en duurt hij 

langer. Schrijf je je in vóór 10 augustus, dan loopt je beroepsinschakelingstijd vanaf 1 

augustus voltijds. Schrijf je je pas later in, dan loopt je beroepsinschakelingstijd pas voltijds 

vanaf de dag waarop je je inschrijft. 

 

Heb ik nog recht op kinderbijslag als ik mij heb ingeschreven als werkzoekende bij VDAB? 

Kom je pas van school, woon je in Vlaanderen en ben je tussen 18 jaar en 25 jaar oud? Dan heb nog 

1 jaar recht op kinderbijslag (nieuwe officiële benaming: 'groeipakket') op voorwaarde dat je 

gedurende dat jaar:  

- niet meer dan 475 uren als student werkt met een studentenovereenkomst  

- niet meer dan 80 uren per maand werkt met een gewone arbeidsovereenkomst  

 

Kinderbijslag is geen bevoegdheid van VDAB, je kan dus best eens kijken op www.groeipakket.be 

voor meer informatie of neem contact op met je uitbetaler (https://www.groeipakket.be/hoe-

aanvragen/5-uitbetalers). 

 

Kan ik nog als jobstudent werken als ik ben afgestudeerd? Ook als ik al ben ingeschreven als 

werkzoekende bij VDAB? 

Studeer je af in juni? Je mag nog studentenarbeid doen tot 30 september voor maximum 475 uren. Dit 

is echter geen bevoegdheid van VDAB, voor informatie over jouw specifieke situatie raad ik je aan de 

bevoegde instanties hierover te contacteren: www.werk.belgie.be en www.studentatwork.be. En ja, 

ook als je ingeschreven bent bij VDAB mag je ook nog studentenarbeid doen in de zomervakantie. 

https://www.groeipakket.be/hoe-aanvragen/5-uitbetalers
https://www.groeipakket.be/hoe-aanvragen/5-uitbetalers
http://www.werk.belgie.be/
http://www.studentatwork.be/

