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Leren en werken combineren
Je kan op twee manieren een beroep aanleren terwijl je nog naar school gaat:

Via voltijds onderwijs ga je elke dag naar school: je 
krijgt daar naast theoretische vakken ook praktijkvakken om 
technieken aan te leren en te oefenen. Via één (of enkele) 
korte stage(s) bij een onderneming ontwikkel je deze tech-
nieken verder op de werkvloer.

Via leren en werken (ook duaal leren) ga je niet elke dag 
naar school: 3 of 4 dagen per week leer je technieken aan 
bij een onderneming en oefen je deze in op de werkvloer. 
Je ontvangt hiervoor een vergoeding. De andere dagen 
van de week krijg je op school de theoretische vakken en 
aanvullende praktijklessen.

Voor- en nadelen van leren en werken combineren:

Voordelen
• Je krijgt een vergoeding
• Je moet niet elke dag naar school
• Je leert het beroep aan in een bedrijf
• Terwijl je leert, werk je mee aan projecten van 

de toekomst
• Je kan werken in het zonnetje

Nadelen
• Je volgt de schoolvakanties niet, maar de vakantieperiodes van 

de onderneming (niet zo bij duaal leren in het voltijds onderwijs)
• Je moet soms werken in slecht weer
• Je maakt soms lange dagen
• Je verricht fysiek werk
• Je moet je soms op (verre) verplaatsing

Wat is een OAO?
Als je een beroep aanleert via leren en werken, sluit je een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) af. 

Een OAO is een overeenkomst die regelt dat je tijdens de werkweek zowel naar school gaat, als naar een onderneming. Je krijgt 
een leer vergoeding en bouwt sociale zekerheidsrechten op (bv. betaalde verlofdagen).

Wat zijn je uren?
In de bouwsector wordt 40 uur per week gewerkt en dat geldt ook voor jou. Door de combinatie van school en werk ben je in 
totaal 40 uur per week actief.

Afhankelijk van waar je de theoretische lessen volgt (centrum leren en werken of een SYNTRA-lesplaats), ben je drie dagen (24 
uren) of vier dagen (32 uren) actief in een onderneming. De andere dagen word je op school verwacht.

Wat is je vergoeding?
Je maandelijkse vergoeding hangt niet af van het aantal dagen dat je in de onderneming werkt, maar is afhankelijk van je opleidings-
niveau. Je vergoeding wordt bepaald volgens onderstaande tabel:

€ 453,20 Tijdens het eerste jaar van de alternerende opleiding

€ 500,10 Wanneer je  het 1e jaar van de alternerende opleiding met succes hebt beëindigd 

  of  de 2e graad van het secundair onderwijs met succes hebt beëindigd

€ 539,10 Wanneer je  het 2e jaar van de alternerende opleiding met succes beëindigd hebt 

  of  het 1e jaar van de 3e graad secundair onderwijs met succes beëindigd hebt 

  of  de kwalificatiefase van het buitengewoon onderwijs (opleidingsvorm 3) met succes beëindigd hebt 

Hoe zit het met vakantie?
Je hebt recht op maximaal 20 betaalde verlofdagen (afhankelijk van je prestaties het voorgaande kalenderjaar) en 20 onbetaalde 
vakantiedagen. Verlofdagen mogen echter niet opgenomen worden op dagen dat je op school wordt verwacht.

Indien je nog te weinig betaalde verlofdagen hebt opgebouwd voor verlof tijdens de collectieve sluiting, dan kan de onderne-
ming je tijdelijk werkloos stellen. Je hebt dan onmiddellijk recht op een werkloosheidsvergoeding.

Een voltijdse werkweek in de bouwsector is 40 uur en hierdoor bouw je per maand één betaalde inhaalrustdag op. Vanuit de 
bouwsector worden bepaalde verlofdagen binnen een bedrijf vastgelegd (bijvoorbeeld een brugdag of verlof tussen kerst en 
nieuwjaar). Indien je voldoende dagen hebt opgebouwd, dan worden deze dagen betaald. Zo niet, dan heb je recht op een 
werkloosheidsvergoeding.

Hoe zit het met verzekeringen?
De onderneming zorgt voor de nodige verzekeringen.
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Specifiek voor leerlingen binnen Duaal Leren
Duaal leren is een nieuw systeem van opleiden waarbij je je beroep zowel op school als direct op de leerwerkplek aanleert. Je 
krijgt doorlopende ondersteuning vanuit je school en op het einde van de rit heb je een getuigschrift of diploma op zak. 

Deze vorm van leren en werken wordt aangeboden in enkele:
• Scholen voltijds onderwijs
• Centra leren en werken (DBSO)
• Syntra-lesplaatsen (leertijd)

In de bouwsector kan dit momenteel enkel voor de opleidingen:
• Afwerking ruwbouw duaal
• Dakwerker duaal
• Decoratie en schilderwerk duaal
• Ruwbouw duaal

Indien jij één van deze richtingen volgt in één van de scholen die deelnemen aan het proefproject, moet je bijkomend 
rekening houden met de volgende zaken:

Arbeidsrijpheid
De klassenraad beslist of je klaar bent voor duaal leren: je wordt bijvoorbeeld gescreend op arbeidsrijpheid. Als deze raad 
positief advies geeft, dan kan je starten in een opleiding duaal leren.

Geen startbonus
Leerlingen met een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) in het voltijds onderwijs hebben geen recht op een 
startbonus van € 500. De leerwerkplek heeft ook geen recht op de stagebonus van € 500.

Vakantie
Voltijds onderwijs: Indien je in een voltijdse school een 
duale richting volgt, volg je de gewone schoolvakanties. Je 
kan hiervoor beroep doen op je opgebouwde betaalde  
vakantiedagen en inhaalrustdagen (zie boven). Voor de andere 
dagen kan je niet-betaald verlof opnemen.

Deeltijds onderwijs: Indien je in deeltijds onderwijs een 
duale richting volgt, dan heb je recht op 20 dagen betaald 
(afhankelijk van je prestaties in het voorafgaande jaar) en 
20 dagen onbetaald verlof. Veel vakantiedagen liggen in de 
bouwsector vast en zijn niet vrij te kiezen.

Een onderneming vinden
Er zijn verschillende manieren om een onderneming te vinden:

• Werkt iemand in jouw familie of vriendenkring voor een bouwonderneming of kan iemand je doorverwijzen?
• Als je al ergens stage hebt gelopen, kan je vragen of je er terug kan komen werken binnen het kader OAO.
• Zie je een werf in je buurt, ga je dan spontaan voorstellen: dat geeft een goede indruk.
• Je school of opleidingscentrum kan je helpen om een bouwonderneming te vinden!
• Ook je regionaal Constructiv-kantoor kan je helpen.

Belangrijk! Indien een onderneming jou een beroep wil aanleren, dan moet deze onderneming erkend zijn: een erkenning 
verkrijgen duurt maximaal 14 dagen. Meer informatie vind je op www.werkplekduaal.be

Aan de slag: nuttige weetjes

Zoek je een onderneming waar je je beroep kan aanleren, vergeet deze zaken dan niet uit het oog:

Als de overeenkomst door alle partijen ondertekend is, kan je aan de slag. Enkele nuttige weetjes:

• De activiteiten van de onderneming moeten aansluiten 
bij het beroep dat jij leert op school: je kan bijvoorbeeld 
niet op school een opleiding metselaar volgen en een 
overeenkomst sluiten met een onderneming die gespe-
cialiseerd is in grondwerken.

• Het is belangrijk dat je een goede klik hebt met je  
mentor en je collega’s.

• Hoe ga je naar de werf? Denk na over je verplaatsingen: 
met de fiets, de bus, of komt een busje met collega’s je 
ergens oppikken?

• Voor identificatie op de werf moet je altijd je Constru-
badge dragen. Deze badge wordt automatisch naar je 
thuisadres opgestuurd.

• Je moet dagelijks ook je C3.2A-kaart bij je hebben en 
invullen. Wanneer het slecht weer is en je niet kan wer-
ken, kan weerverlet ingeroepen worden: je ontvangt 
die dag dan een werkloosheidsuitkering in plaats van je 

werkvergoeding. De C3.2A-kaart moet je bezorgen aan 
je vakbond of aan je hulpkas.

• Woon-werkverkeer: je kan je verplaatsingskosten voor je 
werk terugvragen aan de onderneming. Eventueel heb 
je ook recht op een fietsvergoeding.

• Je hebt geen recht op een mobiliteitsvergoeding.



Meer info? 
Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor!

regionaal ConstruCtiv-kantoor 

antwerpen

Theodoor Van Rijswijckplaats 8 bus 4 

2000 Antwerpen 

t 03 224 78 10   
f 03 224 78 19

ant@constructiv.be

regionaal ConstruCtiv-kantoor 

vlaams-BraBant

Dreefstraat 8 

3001 Leuven - Heverlee

t 016 27 04 00   
f 016 27 04 09

vlb@constructiv.be

regionaal ConstruCtiv-kantoor 

limBurg

Prins Bisschopssingel 34 A 

3500 Hasselt

t 011 30 12 40  
f 011 22 63 19

lim@constructiv.be

regionaal ConstruCtiv-kantoor

oost-vlaanderen

Tramstraat 59 

9052 Zwijnaarde

t 09 338 55 10  

f 09 338 55 19

ovl@constructiv.be

regionaal ConstruCtiv-kantoor 

Brussel

Koningsstraat 45 

1000 Brussel

t 02 209 67 62   
f 02 210 03 37

bru@constructiv.be

regionaal ConstruCtiv-kantoor 

west-vlaanderen

Kortrijksestraat 389 B 

8500 Kortrijk 

t 056 24 55 40  

f 056 24 55 45

wvl@constructiv.be
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