Iemand opleiden in je bedrijf?
Dat kan met werkplekleren.
ABC van werkplekleren
•
•
•
•

werkplekleren: aanleren van competenties in een
werkomgeving.
competenties: verzamelnaam voor de kennis,
vaardigheden en attitudes.
opleidingsplan: een overzicht van competenties
die de cursist of stagiair (verder) zal leren tijdens het
werkplekleren.
stagementor: een werknemer van het bedrijf die zorgt
voor de regelmatige begeleiding en opleiding van de
stagiair of cursist.

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

Opleidingsstage
Wat • Je stelt je werkvloer open voor een cursist uit
een beroepsopleiding. VDAB organiseert en erkent
tal van praktijkgerichte opleidingen. De cursist past
tijdens een stage in een echte werkomgeving toe wat
hij of zij geleerd heeft.
Voor wie • Cursisten in opleiding bij VDAB of een
erkende opleidingspartner.

IBO (Individuele beroepsopleiding)
Wat • Je leidt een cursist op tot werknemer. De
individuele beroepsopleiding is een unieke formule
voor een on-the-job training in jouw bedrijf. Het
is de ideale oplossing voor vacatures waarvoor je
geen geschikte kandidaat vindt. Na de IBO werf je de
cursist aan met een arbeidscontract.
Voor wie • Werkzoekenden.

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

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

VDAB zorgt voor • Begeleiding door een stagebegeleider, verzekering bij een ongeval, verplaatsingsvergoeding en vergoeding kinderopvang.

VDAB zorgt voor • Begeleiding, verplaatsingsvergoeding, vergoeding kinderopvang en eventueel
taalondersteuning.

Duurtijd • Afhankelijk van de opleiding en in overleg
met VDAB. Tot maximaal 6 maanden.

Duurtijd • 1 tot 6 maanden.

Kosten • Gratis.
Starten? • Mail of bel naar de
contactpersoon van de door VDAB
erkende opleiding.

Kosten • Je betaalt maandelijks een forfaitaire
vergoeding aan VDAB.
Starten? • Stuur een online-aanvraag.

BIS (Beroepsinlevingsstage)
Wat • Je laat iemand een betaalde opleiding volgen
in jouw bedrijf. Zo kan hij of zij extra competenties
leren op de werkvloer.
Voor wie • Iedereen die mag werken in België.
Bedrijf zorgt voor • Een opleidingsplan, begeleiding
door een stagementor, een kandidaat, een overeenkomst, verzekeringen en de Dimona-aangifte (DWD).
VDAB zorgt voor • De goedkeuring of feedback bij
het opleidingsplan, binnen 5 dagen na de aanvraag.
Duurtijd • Tot maximaal 6 maanden.
Kosten • Je betaalt een BIS-vergoeding aan de
stagiair volgens een wettelijk minimum.
Starten? • Verstuur je gegevens en het
opleidingsplan online ter goedkeuring
naar VDAB.

Ontdek ook deze vormen van
werkplekleren
Beroepsverkennende stage
Je biedt een oriënterende stage aan bij jou op de werkvloer.
Zo geef je de kans aan een werkzoekende om te ontdekken
of dit beroep bij hem of haar past en wat zijn of haar
competenties zijn. De beroepsverkennende stage is gratis
voor werkgevers.
Activeringsstage
Als werkgever biedt je de kans aan een werkzoekende met
een (vermoeden van een) arbeidshandicap om ervaring
op te doen op de werkvloer. De activeringsstage duurt
maximaal zes maanden en is gratis voor werkgevers.
Werkervaringsstage
Met een werkervaringsstage geef je een werkzoekende
de kans ervaring op de werkvloer op te doen en aan
zijn of haar generieke competenties te werken. De
werkervaringsstage duurt maximaal zes maanden en is
gratis voor werkgevers.

Meer informatie over al deze vormen van
werkplekleren vind je op
vdab.be/werkplekleren.
Voor hulp bij de opmaak van het
opleidingsplan, surf naar
vdab.be/opleidingsplannen.

Meer info op vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700

V.u. Fons Leroy - Keizerslaan 11 - 1000 Brussel • 07/2018

Bied een functie in je bedrijf aan
als werkleerplek. Ontdek onze databank
met werkleerplekken (WeLP) hier:

