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De sociale partners van het Sociaal Fonds voor de bicommunautaire en federale opvoedings- en 
huisvestigingsinrichtingen engageren zich om in de sector werkervaringsplaatsen te creëren voor 
deeltijds lerenden. 
Jongeren uit het deeltijds onderwijs volgen meestal 2 dagen per week les in een centrum Leren en 
Werken (CLW) en werken 3 dagen per week in een organisatie. 
Als werkgever kunt u zo’n jongere een halftijdse tewerkstelling aanbieden die aansluit bij de gevolgde 
opleiding. 
Het centrum voor deeltijds onderwijs zorgt ervoor dat de jongere een degelijke opleiding geniet en volgt 
hem op tijdens de schooldagen. 
Het aanwerven en begeleiden van zo’n jongere vraagt een engagement van de werkgever. Daarom 
ondersteunt het Sociaal Fonds ook in het schooljaar 2022-2023 de instellingen die een jongere in dienst 
nemen. 
Het Fonds financiert de loonkost, een begeleidingspremie, een begeleiding naar werk en de opleiding 
van de mentor.  
In deze brochure kan u de praktische modaliteiten van het project vinden. 
Wij bedanken u voor uw engagement en wensen u veel succes met dit project. 

Het Sociaal Fonds voor de bicommunautaire en federale opvoedings- en huisvestingsinrichtingen. 
Jonathan Chevalier, directeur FeBi vzw

OPLEIDEN VAN 
TOEKOMSTIGE 
WERKNEMERS
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Dit project richt zich tot de instellingen die vallen onder de 
bevoegdheid van het Sociaal fonds voor de bicommunautaire 
en federale opvoedings- en huisvestingsinrichtingen. 
(Paritair comité 319, RSZ-kengetal 462) 

Het Fonds biedt volgende ondersteuning bij aanwerving van 
een jongere: 

1. DE FINANCIERING VAN DE LOONKOST
2. BEGELEIDINGSPREMIE
3. UITSTROOMBEGELEIDING
4. OPLEIDING VOOR DE MENTOR
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 1. DE FINANCIERING VAN DE LOONKOST
 ► De loonkost van de halftijdse tewerkstelling

Het Fonds subsidieert de loonkost van de halftijdse tewerkstelling (20u/week) volgens de

sectorale barema’s. Met de loonkost bedoelen we: het brutoloon, de patronale lasten en alle 
vergoedingen of voordelen aan de werknemer die door de wet of sectorale cao worden verplicht. 

De kosten voor arbeidsongevallenverzekering, arbeidsgeneeskundige dienst en sociaal 
secretariaat worden NIET gesubsidieerd.

 ► Hoe verloopt de financiering?

 + Het Fonds zal voorschotten per 4 maanden uitbetalen. De eindafrekening gebeurt per 
schooljaar. 

 + Het voorschot bedraagt € 1.000 per maand.

Data betalingen voorschotten

september - december eind oktober

januari - april eind januari

mei - juni eind mei

U krijgt een afrekening per schooljaar. De afrekening van september 2022 tot augustus 
2023 krijgt u in november 2023. 

Bij de jaarlijkse financiële eindafrekening wordt na ondertekening een positief saldo 
uitbetaald aan de instelling, een negatief saldo moet binnen de maand teruggestort 
worden aan het Fonds.

 ► Wat wordt er van u verwacht?  

/// Jaarlijkse prestatiestaat

U dient ons een prestatiestaat te bezorgen voor de periode september 2022 tot augustus 
2023, met vermelding van de werkelijke loonkost van de jongere. We aanvaarden de 
loonkostenopgave op eer van de werkgever of van zijn sociaal secretariaat. 

De uiterste datum van inzending hiervan is 15 oktober 2023.

/// Wijzigingen doorgegeven

Voor de uitbetaling van de voorschotten zal het team Jongeren u contacteren om de 
lopende contracten te bevestigen.

Wij vragen u om ons elke wijziging onmiddellijk mee te delen (stopzetting, schorsing,..).
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 ► Wie kunt u aanwerven?

De jongere moet nieuw in dienst komen. Door zijn aanwerving groeit de tewerkstelling in 
uw instelling tijdens de opleiding met 1 persoon en het arbeidsvolume met 0,5 voltijds  
equivalent aan. 

De jongere moet een opleiding volgen in een Centrum Leren en Werken (CLW) gedurende 
het schooljaar 2022-2023 of ingeschreven zijn in een duaal traject zorgkundige binnen 
het secundair onderwijs.

De jongere moet tussen 15 en 25 jaar oud zijn.

 › Wenst u informatie over opleidingen (inhoud, duurtijd, …) en CLW’s, dan kan u steeds 
contact opnemen met VIVO vzw of surfen naar http://www.ond.vlaanderen.be/
onderwijsaanbod

Neem de jongere niet in dienst voor u een bevestiging van toekenning ontvangt 
van het Fonds.

 ► Welke functie kan de jongere uitvoeren? 

Alternering is belangrijk. Dit betekent dat de inhoud van de functie aansluit bij de 
opleiding van de jongere.  

Onder meer de volgende functies komen in aanmerking:

 + administratief medewerker 
 + onthaalmedewerker 
 + zorgkundige 
 + logistiek assistent 
 + onderhoudsmedewerker gebouwen 
 + hovenier 
 + poetshulp 
 + keukenmedewerker 
 + … 

Deze lijst is niet exhaustief, u kan een andere functie voorstellen. 

De functie voor jongeren die een duaal traject volgen in het secundair beroepsonderwijs, 
wordt momenteel beperkt tot de functie zorgkundige.

ZONDER ALTERNERING GEEN GEFINANCIERDE WERKERVARINGSPLAATS 

De jongere wordt begeleid door iemand die dezelfde functie uitoefent.
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 ► Het arbeidscontract bij een halftijdse tewerkstelling

 + In het kader van het deeltijds leren deeltijds werken gaat het uiteraard over een 
halftijds arbeidscontract. 

 + U betaalt de jongere een loon volgens zijn functie, maar:

• minstens het minimaal gewaarborgd maandinkomen van het paritair comité 319 
(meer info via uw sociaal secretariaat)

• rekening houdend met de anciënniteit die de jongere intussen kan hebben 
opgebouwd

 + De werkgever is vrij om te beslissen welk type contract hij aanbiedt aan de jongere. 
Het Fonds raadt echter aan om een contract onbepaalde duur op te stellen. Vergeet 
hierbij dan echter niet de jongere op tijd in opzeg te plaatsen bij einde traject/
project.

 + Let er op dat de functie op het contract dezelfde is als de functie waarvoor u een 
erkenning heeft aangevraagd (deze is ook dezelfde als de opleiding).

Wanneer u het contract aan het Fonds bezorgt, dient u het brutosalaris van de jongere 
en het uurrooster van de jongere te communiceren, indien dit niet vermeld staat op het 
contract. De subsidiëring van deze halftijdse tewerkstelling (de helft van een voltijds 
arbeidsregime) is echter beperkt in de tijd. Ze loopt vanaf de aanwerving tot en met 
1 augustus 2023 en voor zover de jongere de opleiding blijft volgen.

Het Fonds contacteert u tijdig voor een eventuele verlenging van de subsidie 
indien de jongere zijn opleiding het volgende schooljaar verderzet.

Als de arbeidsovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt, verwittig dan onmiddellijk het 
Fonds: vermeld de reden van stopzetting, de datum van de laatste werkdag en bezorg 
ons indien van toepassing zo snel mogelijk een kopie van de opzeggingsbrief. Het Fonds 
betaalt de opzegperiode als die gepresteerd wordt.

U wenst de jongere te vervangen? Dat kan, hiervoor volstaat het om het Fonds te 
contacteren zodat een nieuw dossier wordt opgemaakt.
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 2. BEGELEIDINGSPREMIE
Het Fonds betaalt een begeleidingspremie van maximum €1500 per jaar per jongere. 
Deze premie wordt pro rata berekend op basis van de gewerkte maanden (€ 150/maand 
van september tot juni) en uitbetaald ter compensatie van de begeleiding van de mentor.

We herinneren u eraan dat, hoewel de jongere steun biedt binnen uw instelling, hij/zij nog 
in opleiding is en niet als vervanger voor bestaande werknemers kan worden beschouwd.

 ► Wat wordt er van u verwacht?

In de maand juni versturen wij u een mail met een link naar een online evaluatieformulier.

Nadat dit door u werd ingevuld, betaalt het Fonds de begeleidingspremie uit.

 3. UITSTROOMBEGELEIDING  
Voor elke jongere die in zijn laatste schooljaar zit en aan wie u geen arbeidscontract 
aanbiedt na dit project, vragen wij u om 10 uren uitstroombegeleiding door een externe 
partner te voorzien. Het Fonds heeft hier een samenwerkingsovereenkomst met VOKANS 
voor afgesloten. Een begeleider zal de jongere 10 uren begeleiden tijdens de werkuren.

Het Fonds zal u hiervoor contacteren in de loop van het schooljaar. 
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 4. OPLEIDING VOOR DE MENTOR
Om de mentor op te leiden, heeft u als organisatie 3 mogelijkheden:

1. U schrijft uw kandidaat in voor de gratis mentoropleiding aangeboden door VIVO, via 
deze link: https://www.vivosocialprofit.org/een-mentor-inschakelen-voor-duaal-leren?
Wij houden u hiervan op de hoogte per mail.

2. U schrijft uw kandidaat in voor een mentoropleiding bij een zelf gekozen 
opleidingsverstrekker.
Indien deze mentoropleiding erkend wordt in het kader van de Vlaamse ‘mentorkorting’ 
(zie verder in de brochure), kan het Fonds u de inschrijvingskost terugbetalen. U dient 
hiervoor een subsidieaanvraag in.

3. Indien u intern een opleiding organiseert voor een groep mentoren, kan u een subsidie 
aanvragen via het Fonds.

https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/18724/pc-319-   
opvoedings-en-huisvestingsinrichtingen-vorming-subsidieprojecten

TIP
Neem voldoende tijd voor het onthaal en de introductie van de nieuwe medewerker. 

Voor meer informatie surf naar www.waardevolwerk.be.

https://www.vivosocialprofit.org/een-mentor-inschakelen-voor-duaal-leren?
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/18724/pc-319-opvoedings-en-huisvestingsinrichtingen-vorming-subsidieprojecten
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/18724/pc-319-opvoedings-en-huisvestingsinrichtingen-vorming-subsidieprojecten
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PROCEDURE

U kunt als werkgever zowel bij de start als in de loop van het schooljaar 2022-2023  een 
aanvraag indienen. 

 ► Stap 1:  De organisatie is erkend als werkplek

Elke organisatie laat zich per vestiging en per opleiding erkennen via de online tool app.
werkplekduaal.be. Het sectoraal partnerschap social profit behandelt elke volledig en correct 
ingevulde aanvraag. Dit partnerschap heeft 14 dagen tijd om een advies uit te spreken. Bij 
een positief advies wordt uw organisatie voor 5 jaar erkend als werkplek. Bij een negatief 
advies kunt u beroep indienen bij de Beroepscommissie.

 ► U duidt als organisatie een mentor aan. Deze mentor voldoet aan een aantal 
voorwaarden:

 › Een mentor is minimum 25 jaar oud.

 › Een mentor heeft vijf jaar ervaring in het beroep.

 › Een mentor heeft geen veroordelingen opgelopen die maken dat hij/zij geen 
kwalitatieve en veilige leeromgeving kan aanbieden. De mentor is bereid een 
attest van goed gedrag en zeden (model 596.2) voor te leggen en op te laden 
in de tool.

 › Een mentor behaalde de (verplichte) mentoropleiding
 › Een mentor begeleidt op hetzelfde ogenblik maximum 2 jongeren.

OVERZICHT: STAP PER STAP NAAR EEN GESLAAGDE AANWERVING

https://www.vlaanderen.be/erkenning-als-leeronderneming-in-het-kader-van-alternerend-leren
https://www.vlaanderen.be/erkenning-als-leeronderneming-in-het-kader-van-alternerend-leren
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/beroepsprocedure-alternerend-leren
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 ► Daarnaast is het ook mogelijk om een vrijstelling aan te vragen. 
Een vrijstelling kan u bekomen op basis van:

 › Een ervaringsbewijs ‘opleider/begeleider in bedrijven/organisaties’.

 › Ervaring zonder ervaringsbewijs.

 › Een pedagogisch diploma.

 › Een interne opleiding/e-learning over coachen en motiveren en bijsturen en evalueren

Meer informatie vindt u terug op https://www.vivosocialprofit.org/erkenning-aanvragen-
als-werkplek. 

Opgelet: het is niet omdat uw organisatie erkend is dat u automatisch een jongere kan 
aanwerven met een gesubsidieerd arbeidscontract. U neemt altijd eerst contact op met 
het Fonds om na te gaan of er nog middelen beschikbaar zijn.

Vragen of problemen bij inloggen? Mail naar duaalleren@syntravlaanderen.be.

 ► Stap 2: Contacteer het Fonds

U contacteert het Fonds om er zeker van te zijn dat er nog middelen beschikbaar zijn 
en dat u aan alle voorwaarden voldoet. Hiervoor stuurt u een mail naar jongeren@fe-bi.
org. Het Fonds zal u na controle van de voorwaarden via mail antwoorden en een plaats 
voor u reserveren.

 ► Stap 3: Heeft u een jongere gevonden?

Wanneer u een jongere heeft gevonden, bezorgt u ons het aanvraagformulier samen 
met de goedkeuring van de ondernemingsraad (uittreksel van verslag). Na goedkeuring 
van het Fonds, ontvangt u een bevestigingsbrief met uitleg over de te volgen procedure.  

 ► Stap 4: De aanwerving
 › U biedt de jongere een arbeidsovereenkomst aan. 

 › U betaalt de jongere een loon volgens het toepasselijk sectoraal loonbarema. 

 › U bezorgt het Fonds een kopie van de ondertekende arbeidsovereenkomst. 

 ► Stap 5: De jongere is aan de slag

Het Fonds subsidieert (vooraf) de loonkost van de halftijdse tewerkstelling. Indien de 
jongere uit dienst gaat, bezorgt u ons een kopie van de opzeggingsbrief. 

Verwittig het Fonds meteen wanneer de jongere uit dienst gaat in de loop van het 
schooljaar. Het dossier wordt afgesloten. Indien u een andere jongere wenst aan te 
werven, dient u ons een nieuw aanvraagformulier te bezorgen.

https://www.vivosocialprofit.org/erkenning-aanvragen-als-werkplek
https://www.vivosocialprofit.org/erkenning-aanvragen-als-werkplek
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 ► Stap 6: Einde schooljaar

1. Evaluatieformulier en begeleidingspremie
In de maand juni versturen wij u een mail met een link naar een online evaluatieformulier. 
Nadat dit door u werd ingevuld, betaalt het Fonds de begeleidingspremie uit. 

2. De jongere blijft volgend schooljaar in dienst
In het evaluatieformulier (hierboven vermeld) vragen wij u of de jongere zijn opleiding 
en zijn contract in uw organisatie voortzet tijdens het volgende schooljaar. Indien u 
dit formulier tijdig invult, is deze plaats voor dat volgende schooljaar gegarandeerd. 

3. Uitstroombegeleiding
Wij vragen u om voor de jongere in zijn laatste jaar, zonder uitzicht op werk een 
uitstroombegeleiding te voorzien. Het Fonds werkt hiervoor samen met VOKANS. Het 
Fonds begeleidt u graag met de vereiste stappen voor deze uitstroombegeleiding.

4. Verklaring van prestatie en financiële afrekening

U dient ons voor 15 oktober 2023 de prestatiestaat te bezorgen van het voorbije 
schooljaar. De financiële afrekening volgt in november. U kijkt deze na en stuurt deze 
dan ondertekend terug naar jongeren@fe-bi.org.

 ► Stap 7: Recht op vakantie

Een leerling met een halftijds arbeidscontract bouwt net zoals andere werknemers 
recht op betaalde vakantiedagen op. U kan hem stimuleren om deze binnen de 
schoolvakantie op te nemen.
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PRINCIPES 

 › De goedkeuring is geldig voor één enkele jongere. 
Als de jongere uit dienst gaat, moet er opnieuw een 
aanvraag ingediend worden.

 › De subsidie is beperkt vanaf de datum van aanwerving 
tot en met 30 augustus 2023 (de helft van een voltijds 
arbeidsregime).

 › Als de jongere zijn opleiding volgend schooljaar voortzet, 
moet u een verlenging van het project aanvragen.
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AL GEDACHT AAN...?
Deze informatie gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden 
naar de gemeenschappen en gewesten. De bestaande regelgeving blijft gelden tot een 
gemeenschap of gewest ze wijzigt.  

 DOELGROEPVERMINDERING VOOR MENTORS 
Schakelt u als werkgever een ervaren werknemer als ‘mentor’ in om leerlingen, 
stagiairs of andere jongeren op te leiden in uw organisatie? Dan heeft u onder bepaalde 
voorwaarden recht op de mentorkorting. Dat is een vermindering tot maximum € 800 op 
de werkgeversbijdragen die u voor de mentor moet betalen.

 ► Meer weten:

 › Voor Vlaanderen surf naar: 

https://www.vlaanderen.be/mentorkorting  
of mail naar mentorkorting@vlaanderen.be

 

 › Voor Brussel surf naar: 

   http://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/duaal-leren/

 STAGEBONUS
Leidt u als werkgever een jongere op die een duale of alternerende opleiding volgt? Dan 
komt u mogelijk in aanmerking voor een stagebonus.

 ► Meer info op https://www.vlaanderen.be/stagebonus

 UW VERPLICHTINGEN I.V.M. HET ARBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK 
De jongeren worden beschouwd als gewone jeugdige werknemers op wie het KB van 3 
mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk van toepassing is. 

 ► Meer weten: 
Surf naar https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-
bijzondere-werknemerscategorieen/jongeren-op-het-werk

 ► TIP: informeer u hierover bij de preventieadviseur van uw preventiedienst.
 ► Opgelet: De kosten van de risicoanalyse en het arbeidsgeneeskundig onderzoek zijn 

ten laste van de werkgever.

Surf ook eens naar 
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-hetsecundair-
onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-bijzondere-werknemerscategorieen/jongeren-op-het-werk
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-bijzondere-werknemerscategorieen/jongeren-op-het-werk
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-hetsecundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-hetsecundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/
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Gelieve ons volgende documenten te bezorgen via jongeren@fe-bi.org. 

Wanneer? Document Waar te vinden?

Voor de 
aanwerving

1. Formulier «Aanbod 
werkervaringsplaats» invullen 
(bij kandidaatstelling)

https://www.fe-bi.org/nl/the-
ma/30640/halftijdse-contracten 

Op moment van 
de aanwerving

1. Identificatiefiche

2. Kopie van het arbeidscontract

https://www.fe-bi.org/nl/the-
ma/30640/halftijdse-contracten 
(onderaan)

Tijdens het 
schooljaar

1. De trimestriële prestatiestaten

2. Bij vroegtijdige stopzetting 
arbeidscontract: de opzegbrief

De instelling (U) moet de opzeg-
brief aan het Fonds bezorgen.

Juni 2023

1. Het online evaluatieformulier 
(met o.a. vraag naar 
verlenging contract)

2. Aanvraag 
uitstroombegeleiding 
jongeren

U krijgt deze informatie per mail 
toegestuurd.

Voor 15 
oktober 2023

Jaarlijkse prestatiestaten voor 
schooljaar 2022-2023

Het document wordt u bezorgd 
door het Fonds

Afrekening 
2023

Nakijken en ondertekenen van 
de financiële afrekening van 
schooljaar 2022-2023

Het document wordt u bezorgd 
door het Fonds

15

DOCUMENTEN  
OM IN TE DIENEN

Op de website van het Fonds, www.fe-bi.org, 
staan alle documenten die u nodig heeft voor dit project.

https://www.fe-bi.org/nl/thema/30640/halftijdse-contracten
https://www.fe-bi.org/nl/thema/30640/halftijdse-contracten
https://www.fe-bi.org/nl/thema/30640/halftijdse-contracten
https://www.fe-bi.org/nl/thema/30640/halftijdse-contracten
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vzw FeBI 
Sainctelettesquare 13-15

1000 Brussel
02/229 20 15

info@fe-bi.org
www.fe-bi.org

MEER WETEN? 

Neem contact op met het team jongeren van het Fonds 
via     jongeren@fe-bi.org of    02 227 69 40.

LATEN WE SAMEN DE 
WERKNEMERS VAN 
MORGEN OPLEIDEN!

Volg ons


