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Werkplekleren (voltijdsonderwijs) 

 

Pedagogisch – didactische benadering: 
 

‘leeractiviteiten die gericht zijn op het 
verwerven van algemene en/of 
beroepsgerichte competenties, waarbij de 
arbeidssituatie de leeromgeving is’. 

 

 http://www.ond.vlaanderen.be/werkplekleren/leidraad  
 
 

Maar juridisch… 
 

 



Gaat de activiteit door in een operationele 
bedrijfsomgeving? 

Ja 

Werkplekleren 

Cursist verricht arbeid als 
deelname aan arbeidsproces 

Ja:  

Stage 

Neen:  
Observatieactiviteit 

Extramuros 

Neen 

Geen 
werkplekleren. 

Praktijkles, 
eventueel op 

andere locatie. 



Stage voltijdsonderwijs 

Verzekeringen: 

De term “stage” wordt erkend door 

verzekeringmaatschappijen, overheden, etc. 

 

 In geval van stage bij eigen werkgever, geldt 

de verzekering van de werkgever. (enkel bij 

Volwassenenonderwijs, VWO) 
  

 

 

 

 



Stage voltijdsonderwijs (2) 

Soorten stage: 

 
Alternerende stage (bijvoorbeeld elke 

week een dag) 

 

Blokstage (bijvoorbeeld 3 weken) 



Stagecontracten 

Contracten (1): 
 

Stagecontract: tussen drie partijen. Niet vergoed! 
 

 *** Stagecontract bij eigen werkgever: drie partijen. 
Hierbij wordt het werk bij eigen werkgever erkend 
als stage. Vergoeding = loon. (VWO) 
 

 In beide gevallen dient een lijst van na te streven 
doelstellingen/competenties/activiteiten worden 
opgesteld. 
 

 



Stagebegeleiding 

Begeleiding bij werkplekleren (1): 

Wie doet wat? Wat met de Uren-Leerkracht? 

Extra-muros-activiteiten: binnen de lesuren van de 

klas/leerkracht. 

Stage: Worden uren-leerkracht van de module 

toegewezen aan een leerkracht die belast is met de 

begeleiding. 

 



Stage 

Begeleiding bij werkplekleren (2): 
Stagebegeleider = Leerkracht of… 

 

Stagementor: Werknemer van het bedrijf die het 

mentorschap van de stagiair op neemt. 

 

Beiden vastgelegd in het stagecontract. 
 

 



Veiligheidsaspecten 

Veiligheid: 

Werkpostfiche (risicoanalyse) is verplicht. 

Voorbeeld van documenten zijn ter 

beschikking. 

PBM:  Stagiair = werknemer. In principe 

dient de stage-gever(werkgever) hiervoor in 

te staan. 
 

 

 



Stelsel van Leren & Werken (1) 

Voltijds engagement: 
 DBSO: 2 dagen in het centrum (15u): 

Beroepsgerichte vakken. 

Algemene vorming 

 

Leertijd: min 8 uren per week 

 



Stelsel van Leren & Werken (2) 

Arbeidsdeelname 

DBSO: 3 dagen/week 

Leertijd 4 dagen/week 

 

Arbeidsovereenkomst: 

ILW (industrieel leerlingenwezen) 

Deeltijdse arbeidsovereenkomst 

Wordt vergoed! 



Stelsel van Leren & Werken (3) 

Mogelijke invulling van 

arbeidsdeelname: 

Arbeidsovereenkomst 

Brugproject 

Voortraject 

 

Persoonlijk ontwikkelingstraject. 

(Voltijdse invulling) 



Vragen? 


