
Bijlage 1: Opleidingsvoorzieningen die in aanmerking komen voor de 
sociale clausule 

 

Stage aan het einde van een opleiding 

Dankzij de eindeopleidingsstage kan de werkzoekende aan het einde van een beroepsgerichte 
opleiding zijn verworven kennis in de praktijk brengen in een onderneming. 
De stagiair(e) wordt tewerkgesteld via een opleidingsovereenkomst. Dit is een onbezoldigde stage. 
Duur: 4 tot 8 weken 
 

Voltooiingsstage in een onderneming 

De voltooiingsstage in een onderneming is een stage voor de cursisten van een 'atelier de formation 
par le travail' (een Franstalige praktijkgerichte opleiding) en van andere initiatieven van vooropleiding 
of kwalificerende opleiding, die plaatsvindt aan het einde van een opleiding. Dankzij de 
voltooiingsstage kan de opgeleide stagiair(e) zich aanpassen aan de werkelijke 
arbeidsomstandigheden van een onderneming. De stage is volledig kosteloos voor de werkgever. De 
stagiair(e) heeft gedurende de volledige stage een opleidingsovereenkomst.  
De stage duurt maximaal 225 uur.  
 

First-stage 

Dankzij de First-stage kan een jonge Brusselse werkzoekende (maximaal 30 jaar en hoogstens een 
GHSO, zonder beroepservaring) in een onderneming worden opgevangen om er te worden opgeleid 
volgens de behoeften van die onderneming en om er een eerste werkervaring op te doen. 
De onderneming betaalt aan de stagiair enkel een maandelijkse vergoeding van € 200, onderworpen 
aan 11,11 % bedrijfsvoorheffing, en de verplaatsingskosten. 
De stage is voltijds en duurt 3 of 6 maanden. 
 

Individuele beroepsopleiding in de onderneming 

Via de Formation Professionnelle Individuelle en Entreprise (FPI-E, individuele beroepsopleiding in de 
onderneming) wordt een werkzoekende die bij Actiris is ingeschreven, gedurende 4 weken tot 6 
maanden opgeleid in een specifieke functie in de onderneming. Onmiddellijk na de FPI-E moet u een 
arbeidsovereenkomst voorstellen waarvan de looptijd minstens gelijk is aan de opleidingsduur. 

- U betaalt een opleidingsvergoeding rechtstreeks aan de werkzoekende. De premie komt 
overeen met het normale brutoloon voor de uitgeoefende functie min 13,07 % RSZ-
werknemersbijdrage en min de werkelijke inkomsten (werkloosheidsuitkering of leefloon). 

- U betaalt geen RSZ-bijdragen voor de opleiding. 
- De productiviteitspremie is progressief: in geval van een FPI van 6 maanden, betaalt u 80 % de 

eerste 2 maanden, 90 % de volgende 2 maanden en 100 % de laatste 2 maanden. 
- Een tussenkomst in de verplaatsingskosten, overeenkomstig de regelgeving die van toepassing 

is op de werknemers van de onderneming. 
 

Individuele beroepsopleiding (IBO) 



De oplossing van de individuele beroepsopleiding (IBO) bestaat erin een werkzoekende gedurende 1 
tot 6 maanden op het terrein op te leiden en vervolgens in dienst te nemen. 
U leidt uw medewerker zelf op afhankelijk van de behoeften van uw onderneming. Vervolgens wordt 
de stagiair(e) aangeworven voor onbepaalde tijd of, in bepaalde gevallen, voor bepaalde tijd (waarbij 
de duur van de aanwerving minstens gelijk moet zijn aan de duur van de IBO). 
Het kost u nauwelijks iets: u betaalt geen loon of RSZ-bijdragen, u betaalt enkel een vaste maandelijkse 
premie. 
In bepaalde gevallen kan de IBO rechtstreeks worden gecombineerd met de bijzonder voordelige 
activa.brussels-premie. 
 

Overeenkomst alternerend leren en werken 

Alternerend leren en werken garandeert een algemene, technische en praktische opleiding voor 
jongeren vanaf 15 jaar door middel van een overeenkomst alternerend leren en werken met een 
onderneming. Deze overeenkomst beoogt het praktisch aanleren van een beroep in een onderneming, 
aangevuld met een algemene theoretische beroepsopleiding in een opleidingscentrum (CEFA of EFP). 
De onderneming moet erkend zijn als opleidingsonderneming en moet een mentor aanwijzen die de 
supervisie zal hebben over de stagiair(e). 
Het bedrag van de vergoeding hangt af van het niveau van de cursist: 

- Niveau A: € 270,94 per maand (17 % van het GGMMI) 
- Niveau  B: € 382,51 per maand (24 % van het GGMMI) 
- Niveau C: € 510,02 per maand (32 % van het GGMMI) 

De duur van de overeenkomst alternerend leren en werken varieert en omvat een proefperiode van 1 
maand. De duur kan worden ingekort op basis van de geobjectiveerde eerdere verworvenheden van 
de cursist. 
 

Alternerende stageovereenkomst 

De stageovereenkomst is een alternerende opleidingsovereenkomst van bepaalde duur. De duur van 
de overeenkomst varieert afhankelijk van het gekozen beroep en stemt steeds overeen met de duur 
van de opleiding. Deze overeenkomst is bestemd voor cursisten van 18 jaar of ouder.  
De alternerende opleiding zal als volgt verlopen: 

- 3 of 4 dagen per week in de onderneming (gemiddeld 28 uur per week); 
- 1 of 2 dagen per week beroepslessen met betrekking tot het gekozen beroep en 

beheerslessen, in totaal tussen 8 en 16 uur per week.  
De stageovereenkomst geeft recht op een maandelijkse toelage. Momenteel schommelen de 
minimumbedragen voor deze toelage tussen € 457,03 en € 914,06 afhankelijk van het opleidingsplan 
dat door uw toezichtafgevaardigde zal worden opgesteld. De minimumtoelage wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 
 

Schoolstages 

Stage van type 1: de observatie- en initiatiestages maken deel uit van het projectwerk van leerlingen 
en kaderen in een breed oriënteringsproces. Ze hebben als doel de leerling in staat te stellen om: 

- kennis te maken met één of meerdere beroepen teneinde een opleidingsplan vast te leggen 
of te preciseren; 



- zich vertrouwd te maken met beroepsactiviteiten en/of het beroepsleven; 
- zijn interesses af te bakenen.  
De stages kunnen onder meer bestaan uit: 
- de deelname aan proeven en demonstraties; 
- het bijwonen van productieactiviteiten; 
- het ontmoeten van personen uit de beroepsomgeving. 
De leerlingen die een observatie- of initiatiestage volgen, nemen niet deel aan het werk op de 
werkvloer. Ze worden globaal opgevangen door de werkomgeving en hebben weinig autonomie. 
Deze stages kunnen worden georganiseerd van het 1e tot het 6e jaar secundair onderwijs, 
ongeacht de gevolgde richting, voor een duur van maximaal 4 weken per graad. 

Stage van type 2: de stages van begeleide praktijk worden voornamelijk in het 4e jaar en in de 3e graad 
van het kwalificerend onderwijs georganiseerd. Ze hebben als doel de leerling in staat te stellen om: 

- kennis te maken met de beroepswereld; 
- zijn opleidingsproject verder uit te werken; 
- zijn beroepskeuze te bevestigen; 
- de vaardigheden toe te passen die hij op school heeft verworven, door deel te nemen aan het 

productieproces. 
Dit laatste punt houdt in dat steeds ingewikkeldere taken worden uitgevoerd naargelang van het 
studieprogramma. Dit gebeurt onder nauwgezette begeleiding van de werkomgeving. De leerling heeft 
een matige autonomie. In het 4e jaar worden de stages beperkt tot maximaal 4 weken. In het 5e en 6e 
jaar duren de stages minimaal 4 en maximaal 15 weken. In het 7e jaar duren ze minimaal 4 en maximaal 
12 weken. 
Stage van type 3: de praktijkstages met verantwoordelijkheid worden georganiseerd in de 3e graad 
van het kwalificerend onderwijs. Ze moeten de leerling in staat stellen om het beroep volledig te 
beheersen of zich te perfectioneren, als aanvulling op de kennis, vaardigheden en 
beroepsbekwaamheid die op school werden aangeleerd. Hiertoe wordt van de leerlingen gevraagd dat 
zij naargelang van het studieprogramma steeds ingewikkeldere taken autonoom uitvoeren, onder 
toezicht van de werkomgeving.  
De specifieke organisatorische modaliteiten van elk van de hierboven beschreven stagetypes werden 
door de regering vastgelegd.  
De stages duren minimaal 4 weken. In het 5e en 6e jaar worden zij tot 15 weken beperkt en in het 7e 
jaar tot 12 weken.  
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