
Overzichtstabel werkplekleervormen

 1. Focus op oriëntering 
Werkplekleervorm Doelgroep Doelstelling   Duurtijd

Beroepsverkennende 
stage

Activeringsstage

Alle niet-werkende werkzoekenden 
die interesse hebben voor een  
beroep maar zich geen concreet 
beeld kunnen vormen van dit  
beroep en/of twijfelen of ze er  
geschikt voor zijn. 
De kandidaat beschikt over vol-
doende motivatie om de stage tot 
een goed einde te brengen.
 

De stage kan enkel ingezet wor-
den in de oriënterende fase van 
een traject dat een werkzoekende 
doorloopt.
Deze stage heeft als doel:
• het verduidelijken van  

een jobdoelwit 
• en/of het vaststellen van  

een competentiekloof 
• en/of het opstellen van  

een ontwikkelplan. 

Uitgangspunt is dat het verkennen 
van het beroep maximum 1 week 
kan duren. Tijdens deze week kan 
de werkzoekende proeven van een 
job, waarna de interesse van de 
werkzoekende in het beroep dient 
bevestigd te worden. 
Vervolgens kan de stage verder ge-
zet worden om de competentiekloof 
te bepalen en een ontwikkelplan op 
te maken. 
De totale duur kan maximum 30 
kalenderdagen bedragen.

Niet-werkende werkzoekenden met 
een grote afstand tot de arbeids-
markt wegens medische, mentale, 
psychische en/of psychiatrische 
(MMPP) drempels waarvan moet 
bepaald worden of ze nog kunnen 
toegeleid worden naar betaald werk 
(NEC of SEC) of niet toeleidbaar  
zijn omwille van de impact op  
het functioneren op een werkvloer.

Oriënteren en activeren op een 
werkvloer.
• Oriënteren: bepalen of de 

werkzoekende toeleidbaar is naar 
NEC/SEC of motiveren waarom 
de focus op tewerkstelling moet 
verlaten worden (niet toeleidbaar, 
eventueel arbeidszorg).

• Activeren: MMPP-drempels  
wegwerken die de inschakeling 
op de arbeidsmarkt via “reguliere” 
competentieversterking en  
bemiddeling bemoeilijken of zelfs 
onmogelijk maken. Voorbereiden 
op een vervolgtraject naar tewerk-
stelling.

De totale doorlooptijd van de acti-
veringsstage bedraagt maximaal 6 
maanden. 
Het aantal uren op de werkvloer 
wordt gradueel opgebouwd naar-
gelang de mogelijkheden van de 
stagiair en de werkgever.



 2. Focus op versterken van competenties 
Werkplekleervorm Doelgroep Doelstelling   Duurtijd

Opleidingsstage

IBO

Alle cursisten  
in beroepsopleiding.
 

Het inoefenen en evalueren van aangeleerde com-
petenties tijdens een beroepsopleiding. Een oplei-
dingsstage maakt integraal deel uit van een erkende 
opleiding. 

• De opleiding kan doorgaan in een opleidingscen-
trum (VDAB of partner) of op een opleidingsvloer in 
één of meerdere bedrijven. Tijdens het opleidingsge-
deelte dat in een bedrijf doorgaat, wordt de cursist 
niet ingeschakeld in het productieproces.

• De stage kan doorgaan bij één of meerdere werk-
gevers. Tijdens de stage worden de competenties, 
aangeleerd tijdens de opleiding, ingeoefend en 
eventueel worden nieuwe competenties aangeleerd. 
Tijdens het stagegedeelte wordt de cursist wel inge-
schakeld in het productieproces.

De klemtoon ligt op leren.

De opleidingsstage mag 
maximum de helft van het 
volledige opleidingstraject 
(opleiding + opleidings-
stage) bedragen met een 
maximum duurtijd van 6 
maanden.

Alle werkzoekenden,  
en voor zover mogelijk  
kwetsbare werknemers,  
met een concreet jobdoelwit 
en een tekort aan beroeps-
competenties.

Vertrekkende van een vacature worden de ontbrekende 
competenties van de kandidaat-cursist aangeleerd op 
de werkvloer.

• Bij een IBO kan de verwerving van technische compe-
tenties gecombineerd worden met taalverwerving en 
verwerving van algemene arbeidsmarktcompetenties.

• Het opleidingsplan wordt opgemaakt door de werkge-
ver met ondersteuning van VDAB/partner. De VDAB/
partner volgt de uitvoering van het opleidingsplan op 
de werkvloer op.

• De werkgever verbindt er zich toe om de IBO-cursist 
nadien aan te werven met een contract van (on)be-
paalde duur.

De klemtoon ligt op leren tijdens het werken.

Een IBO duurt minstens 4 
en maximum 26 weken.
De duurtijd van de IBO kan 
verruimd worden tot 52 
weken voor kwetsbare werk-
zoekenden (C-IBO en G-IBO)



 3. Focus op (her)lanceren loopbaan 
Werkplekleervorm Doelgroep Doelstelling   Duurtijd

Beroepsinlevingsstage Alle werkzoekenden (in de ruime zin 
van het woord, dit zijn werknemers en 
werkzoekenden) die een elektronisch 
portfolio hebben bij VDAB én 
• naast een algemene opleiding naar 

een beroep(sgroep) baat hebben  
bij een eerste werkervaring in  
het verlengde daarvan.

• of die de competentieversterking niet 
in het reguliere opleidingsaanbod 
kunnen krijgen, en IBO omwille van 
de aanwervingsverplichting geen 
optie is.

De stagiair heeft een concreet job-
doelwit, maar mist die werkervaring 
in het beroep, of die specialisatie van 
het beroep waardoor hij moeilijkheden 
ondervindt om binnen dit beroep of 
een niche aan de slag te gaan.

De werkzoekende is in staat zelfstandig 
met de werkgever / stageaanbieder 
een stagecontract te onderhandelen 
en de stage te doorlopen zonder dat 
VDAB of een partner in begeleiding 
voorziet.

 

De stagiair doet vrijwillig werkervaring op 
een werkvloer op om specifieke competenties 
te verwerven, die hij niet via een reguliere 
opleiding / studie kan verwerven. 
De beroepsinlevingsstage is een bezoldigde 
stage met onderlinge toestemming, zonder 
aanwervingsplicht en zonder begeleiding  
van VDAB/partner tijdens de stage. 
Het opleidingsplan wordt goedgekeurd door 
VDAB voor de start van de beroepsinlevings-
stage.

De beroepsinlevingsstage is het enige wettelijk 
kader om werkervaring op te doen buiten  
het reguliere opleidingsaanbod voor werk-
zoekenden die hun loopbaan nog moeten 
starten of een andere wending willen geven. 
De boodschap tav de werkzoekende is steeds 
dat duurzaam werk prioriteit heeft op de 
beroepsinlevingstage. Met andere woorden  
de werkzoekenden dient tegelijkertijd werk  
te zoeken. Als er werk gevonden wordt,  
wordt de beroepsinlevingstage onmiddellijk 
stopgezet.

De maximale duurtijd van 
de beroepsinlevingsstage 
bedraagt zes maanden.



Werkplekleervorm Doelgroep Doelstelling   Duurtijd

Werkervaringsstage Werkzoekenden met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt waarbij het gebrek 
aan recente / relevante werkervaring 
en generieke competenties / arbeids- 
attitude de voornaamste belemmerende 
redenen zijn voor een tewerkstelling  
in het NEC. Er moet wel voldoende 
leerpotentieel zijn om de afstand tot 
het NEC te overbruggen.

De bemiddelaar schat in of een werk-
ervaringsstage aan de orde is aan  
de hand van de drempels / randvoor-
waarden die de werkzoekende ervaart 
en hoe betrokkene zijn zoektocht naar 
werk vorm geeft.

 

Remediëren van een gebrek aan relevante 
werkervaring die vermoedelijk veroorzaakt 
wordt door een gebrek aan generieke  
competenties / arbeidsattitudes.
De nadruk ligt dus op het aanleren van deze 
generieke competenties: de competenties die 
van elke werknemer verwacht worden, los van 
de functie die iemand zal opnemen. (vaak 
ook soft skills, sleutelvaardigheden genoemd).

Tijdens de WES is de werk-
zoekende minimum 20 uur/
week aanwezig op de werk-
vloer / stagevloer.

Een WES heeft een maximale 
duurtijd van zes maanden. 
Een WES kan slechts eenmaal 
plaatsvinden bij dezelfde 
werkgever op dezelfde werk-
plek voor dezelfde functie.



 Overzicht vergoedingen werkzoekenden en kosten VDAB / werkgever 

Verplaatsings- Kinderopvang Verzekering Vergoeding Basisvergoeding Productiviteits- Verzekering 
vergoeding     premie

Verplaatsings- Kinderopvang Verzekering Vergoeding Basisvergoeding Productiviteits- Verzekering 
vergoeding     premie
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200 € / maand

Ten laste van VDAB (VDAB betaalt aan cursist) Ten laste van werkgever

Ten laste van werkgeverTen laste van VDAB (VDAB betaalt aan cursist)

HUIDIGE REGELING

TOEKOMSTIGE REGELING

* Eénzelfde bedrag voor iedereen die geen vorm van uitkeringen krijgt, referentiewaarde = % van het GGMMI.


