OAO

DE LEERVERGOEDING
Bij de start van een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) wordt bepaald welke vergoeding de leerling krijgt
voor het eerste opleidingsjaar. Tijdens de alternerende opleiding wordt deze leervergoeding op bepaalde momenten
verhoogd.

BEDRAG VAN DE LEERVERGOEDING
Het bedrag van de leervergoeding hangt af van de vooropleiding van de leerling en of deze met succes beëindigd werd.
Een opleidingsjaar met succes beëindigen betekent dat je leerling volgens de beslissing van de klassenraad
studievoortgang kan maken.
Bedrag
(sinds 1/9/2018)
462,30 euro/maand

>

De leerling krijgt deze leervergoeding tijdens het eerste opleidingsjaar van de
alternerende opleiding als hij/zij de tweede graad van het secundair onderwijs nog
niet met succes beëindigd heeft.

510,10 euro/maand

>

De leerling heeft de tweede graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd

>

en start met een alternerende opleiding.
De leerling heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes
beëindigd en start in een tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding of in
een eerste opleidingsjaar van een andere alternerende opleiding.

549,90 euro/maand

>

De leerling heeft het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs

>

met succes beëindigd.
De leerling heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes
De leerling heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs
(OV3) met succes beëindigd.

>

Als het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen stijgt (bij overschrijding van de spilindex), zal ook de
leervergoeding stijgen.

>

De bedragen hierboven zijn wettelijk vastgelegd en moeten door iedereen gevolgd worden. Enkel wanneer de CAO

>

een hogere vergoeding bepaalt wordt hiervan afgeweken.
Als de leerling het vorige opleidingsjaar van de alternerende opleiding met succes beëindigde, wordt de
leervergoeding op 1 september verhoogd. Dit geldt zowel voor lineair als voor modulair georganiseerde opleidingen.

VOORBEELDEN LEERVERGOEDING
462,30€/maand
>

Cas zat in het vierde jaar humane wetenschappen. Hij heeft dit niet met succes beëindigd en behaalde geen
getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs. Hij start in het eerste jaar werfbediener via een
OAO.
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beëindigd. Het kan eventueel om verschillende alternerende opleidingen gaan.
>

>

Lia start in het eerste jaar van de opleiding medewerker fastfood duaal. Lia heeft voor ze startte in de alternerende
opleiding de kwalificatiefase van BUSO OV3 nog niet succesvol beëindigd.

510,10€/maand
>

Aisha heeft het eerste jaar werfbediener met succes beëindigd en stapt over naar het tweede jaar van het traject
metselaar.

>

Thibault beëindigde eerst succesvol een jaar keukenmedewerker en stapt nu over naar het eerste opleidingsjaar

>

van de opleiding kapper.
Lieve volgde vorig schooljaar 4 (P)AV in leren en werken en beëindigde dat succesvol. Zonder beroepskwalificatie
krijgt Lieve het certificaat van de tweede graad van het secundair onderwijs nog niet uitgereikt maar mag ze wel
naar 5 (P)AV. Zij sluit een nieuwe OAO af en krijgt de vergoeding €510,10. Zij wordt m.a.w. gezien als leerling die de
tweede graad met succes heeft beëindigd omdat zij de eindtermen behaald heeft.

>

Riet volgde vorig schooljaar het eerste opleidingsjaar van de modulair georganiseerde alternerende opleiding
brood- en banketbakker met als vergoeding €462,30. Op 1 september van het nieuwe schooljaar krijgt ze de hogere
vergoeding van €510,10 ook al is de module die ze op dat moment volgt pas afgerond op 30 november.

>

Femke start in de opleiding ruwbouw duaal. Zij heeft al een getuigschrift van de tweede graad van het secundair

>

onderwijs behaald.
Mieke start in de opleiding haarverzorging duaal. Zij heeft nog geen getuigschrift van de tweede graad van het
secundair onderwijs behaald maar werd door de klassenraad toegelaten tot de opleiding.

>

Rik beëindigde het eerste jaar van groen- en tuinbeheer duaal succesvol en werd tijdens dit jaar opgeleid met een
stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO). Voor het tweede jaar van de opleiding wordt een OAO gesloten.
Rik heeft voor hij startte in de alternerende opleiding het eerste jaar van de derde graad nog niet succesvol
beëindigd.

>

Lia start in het tweede jaar van de opleiding medewerker fastfood duaal en beëindigde het eerste jaar succesvol.
Lia heeft voor ze startte in de alternerende opleiding de kwalificatiefase van BUSO OV3 nog niet succesvol
beëindigd.

Kevin beëindigde met succes het tweede jaar winkelbediende en start nu in een nieuw traject schilder.
Mehmet heeft al het vijfde jaar lassen succesvol beëindigd en start nu met een OAO.

>

Thijs volgde vorig schooljaar 5 (P)AV in leren en werken en beëindigde dat met succes. Hij zet het tweede jaar
binnen leren en werken verder binnen de derde graad. Hij behaalde nog geen beroepscertificaat. Als hij een
nieuwe OAO sluit, krijgt hij de vergoeding €.549,90.

>

Rik beëindigde het eerste jaar van Groen- en tuinbeheer duaal succesvol en werd tijdens dit jaar opgeleid met
een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO). Voor het tweede jaar van de opleiding wordt een OAO
gesloten. Rik heeft eerder het eerste jaar van de derde graad behaald
Lia start in het tweede jaar van de opleiding medewerker fastfood duaal en beëindigde het eerste jaar
succesvol. Lia beëindigde voor ze startte in de alternerende opleiding de kwalificatiefase van BUSO OV3 met
succes.

Opleidingsverstrekker de school, het centrum deeltijds onderwijs of de Syntra-campus waar de leerling is ingeschreven.
Kwalificatiefase: de laatste fase van het buitengewoon secundair onderwijs. Deze fase duurt 2 jaar. Hierin wordt de
leerling opgeleid tot werk. De leerling doet een stage en een kwalificatieproef. Nadat een leerling voor deze laatste
geslaagd is, krijgt hij of zij het ‘kwalificatiegetuigschrift’.
Actuele bedragen kinderbijslaggrens: vlaanderen.famifed.be/nl/bedragen/algemene/inkomensgrenzen
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549,90€/maand

