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Wat is duaal leren? 

 

Verwerven van vaardigheden op 

school en op de werkvloer. 

 

 * Leerling werkt en studeert via 

 arbeidsovereenkomst. 

 

 * Van 1 september tot 30 juni 

 

 



Waarom kiezen voor duaal leren. 

 

* Ontwikkelen van extra vaardigheden: 

 - Gepast communiceren 

 - Feedback vragen 

 - Werken met deadlines 

 - …… 

* Opdoen van werkervaring 

* Na je studies vind je makkelijker een 

job 



Welke partners 

 

* De leerling 

 - Arbeidsrijpe of bijna 

 arbeidsrijpe jongeren 

 - Worden voorgedragen door de  

 klassenraad 

 

* Onze school: De wijnpers 

 - Vakleerkracht, leerkrachten PAV,       

 frans,  LBV en LO 

 - Trajectbegeleider van de school 

 

 

 



 Welke partners 

* De onderneming 

- Werkgever 

- Werknemers 

- Mentor van het bedrijf 

- Administratief personeel van het 

bedrijf 

 



Hoe kan je deelnemen? 

 

- De leerling stelt zich kandidaat. 

- Klassenraad beslist of lln klaar is           

voor duaal leren. 

- Trajectbegeleider van de school en      

lln gaan op zoek naar werkplek. 

- Intakegesprek tussen verschillende     

partners. 

- Afsluiten van arbeidsovereenkomst                  

tussen de partners. 



Wat is een OAO? 

 

Overeenkomst alternerende opleiding 

 

 - Toepassing 

 - Verloning 

 - Vakantie 

 - Vakantiewerk 

 - Sociale rechten 

 - Belastingen 

 - Fiscaal ten laste 



Wat is een OAO? 

 

* Toepassing 

 

         Overeenkomst tussen de 

 leerling, werkplek en school 

 waarbij de leerling meer dan 20 

 uur werkt op de reële werkplek. 



Wat is een OAO? 

 

* Verloning:  

- 34,5% van het nationaal  gemiddeld 

minimum  maandinkomen 

- eerste jaar van de derde graad 510,10 

euro/maand 

- tweede jaar van de derde graad ( als 

hij het eerste jaar heeft beëindigd ) 

549,90 euro/ maand 

- derde jaar van de derde graad 549,90 

euro/maand 



Wat is een OAO? 

 

* Vakantie: 

 
* Dezelfde vakantieperiodes als leerlingen van 

het reguliere onderwijs 

* Onbetaalde vakantiedagen enkel op te nemen 

bij goedkeuring van bedrijf en trajectbegeleider 

* Betaalde verlofdagen ( opgebouwd in vorig 

kalenderjaar) maar deze zijn niet opneembaar 

* De leerling gaat wel naar de werkplek tijdens 

leerlingbesprekingen, pedagogische 

studiedagen of periodes in de examens 

 



Wat is een OAO? 

 

* Vakantiewerk: 

 
- De leerling mag vakantiewerk doen, ook 

in de vakantie die volgt op het afronden 

van een opleiding als hij in september 

terug start in een andere opleiding. 

 

- Bij een ander bedrijf. 

 



 wat is een oao? 

* Vakantiewerk: 
 

- Bij zijn werkgever als de opleiding opnieuw 
start op 1 september bij die werkgever maar de 
overeenkomst niet loopt in de periode van het 
vakantiewerk 
 

- Weekendwerk of studentenarbeid is mogelijk 
bij een ander bedrijf maar niet tijdens  de loop 
van het contract op het bedrijf waar je een oao 
hebt. 



Wat is een OAO? 

 

* Sociale rechten: 

 De leerling bouwt sociale rechten op! 

 

- Vanaf januari van het jaar waarin de 

leerling 19 wordt, vanaf dan tellen  

gewerkte dagen mee voor 

pensioenberekening. 

- De tijd die de leerling werkt met een 

OAO wordt in mindering gebracht van 

de beroepsinschakelingstijd. 

 



Wat is een OAO? 

 

* Sociale rechten: 

- Ziekte 

- De leerling kan ziektenuitkering 

ontvangen bij ziekte, als de wachttijd 

is ingevuld of de leerling daarvan 

vrijgesteld is.  

 
* Hiervoor zijn aparte regelingen tot het jaar waarin de 

lln 18 jaar is.  

  

 

 



- Vanaf 1 januari van het jaar waarin de lln 
19 jaar wordt moet hij verplicht een eigen 
ziekenboekje openen. Hij moet bij de 
opening melden dat hij met een oao 
contract tewerkgesteld is. 

 

-  De leerling heeft ook recht op werkloos-
heidsuitkering. ( weerverlet, technisch 
verlet, …) 



- Kinderbijslag 

De ouders van lln met een oao hebben tijdens de 

volledige duur van hun contract recht op 

kinderbijslag. 

Indien de lln naast zijn oao nog andere inkomsten 

heeft moet hij wel opletten met de bijkomende 

inkomsten. 

- Startbonus 

De lln heeft recht op een startbonus van 500 euro 

als hij zijn schooljaar met vrucht beëindigd. 



Wat is een OAO? 

 

* Belastingen: 

De lln betaald geen belastingen als:    

 leervergoeding 

 + vakantiegeld  

 + andere ( weerverlet,… ) 

  –  forfaitaire beroepskosten 

  < 8860 euro netto/jaar voor  

 aanslagjaar 2020 ( inkomsten 

 2019) 



 

 

* Leerlingen die geen aangifte- 

formulier ontvangen, vragen dat aan 

uiterlijk voor 1 juni volgend op het jaar 

waarin ze inkomsten verwierven. 



Wat is een OAO? 

 

* Fiscaal ten laste: 

* Netto bestaansmiddelen zijn < 3330 

euro netto = lln valt ten laste van de 

ouders. 

* Voor alleenstaande ouders is dit 4810 

euro netto. 

* Een lln die een volledig kalenderjaar 

werkt valt meestal niet meer ten laste 

van de ouders. 

 



Lesrooster op school 

 

- 2 u LO 

- 2 u Wiskunde 

- 2 u Frans 

- 2 u LBV 

- 4 u PAV 

- 4 u TV/PV van hun keuze 

 

 



Examens 

 

 

- PAV 

- Wiskunde 

- Vak van hun keuze 



Contactgegevens 

Kris.wouters@dewijnpers.be 

 

GSM 0495/209897 

mailto:Kris.wouters@dewijnpers.be


De Wijnpers 

Mechelsevest 72 

3000 Leuven 

016-23 69 51 

www.dewijnpers.be 


