
Kort en krachtig werkplekleren 
in bedrijven

De mogelijkheden van BIS
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Werkplekleren 
& arbeidsmarkt

VDAB zet traditioneel in op werkplekleren

● Opleidingsstages in kader van technische 

beroepsopleiding

● Individuele BeroepsOpleiding (IBO)

● Beroepsinlevingsstage (BIS)

Vaak met een zekere duurtijd 1 tot 6 maand.

Context van de arbeidsmarkt 

● nood aan korte opleidingen

● geen minimum duurtijd 

● op een werkvloer waarbij 

● relatief snel kan opgestart worden 
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Beroepsinlevingsstage: wettelijk kader waarbinnen 

bedrijven aan iedere burger een bezoldigde stage (tot 6 

maanden) kunnen aanbieden.

De BIS is gericht op:

● het versterken en/of aanleren van technische 

competenties op een werkvloer

● het opdoen van werkervaring.

Vergoeding

● geen loon of RSZ

● enkel een stagevergoeding volgens een wettelijk 

minimum ( min. 50% van GGMMI/maand ). 
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Je zorgt voor een: 

● stageplan dat VDAB moet goedkeuren,

● stagementor die de kandidaat opleidt en begeleidt 

in je bedrijf,

● BIS-overeenkomst,

● verzekeringen en 

● Dimona-aangifte. 

Aanwerving na BIS mogelijk, niet verplicht. 

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst/vereisten
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Voor de start van de beroepsinlevingsstage stel je een 

stageplan op met: 

● de aan te leren competenties (wat)

● de wijze waarop deze competenties zullen 

aangeleerd worden = de opleidingsacties (hoe)

● een tijdspad en totale ingeschatte duurtijd 

● een motivering voor de gewenste duurtijd van de 

BIS

● de gegevens van de mentor op de stage vloer

De BIS kan starten na goedkeuring van het 

stageplan.

Het stageplan is een verplichte bijlage van het BIS 

contract. 
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Het beroepsinlevingsstagecontract bevat de volgende 

minimumvereisten: 

● de identiteit van de partijen

● de plaats van uitvoering van de BIS

● het voorwerp, de aanvangsdatum en de duur van 

het BIS contract

● de dagelijkse en wekelijkse duur van de 

aanwezigheid in de onderneming

● de minimumvergoeding die op de BIS van 

toepassing is

● de wijze waarop een einde kan worden gemaakt 

aan de BIS

● een opleidingsplan dat goedgekeurd is door VDAB

● de datum van opstelling.
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Op heden weinig tot geen gebruik van BIS minder dan 

1 maand <> opleidingsnoden die hiermee ingevuld 

kunnen worden.

Overleg met Federgon en Travi > snelheid is key!

Huidige operationalisering is geen oplossing.

● Snelle opstart

● Administratief eenvoudig

VDAB terug naar de tekentafel.
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Beroeps-
inlevingsstage 

(BIS)

Gedurende 1 jaar gebruik van een BIS korter dan 4 weken  

stimuleren.

> evalueren

> proces bijsturen/finetunen - gebruiksvriendelijk

Tekentafel > bijsturing gedaan. 

● BIS minder dan 4 weken (max.27 kalenderdagen)

Doorlooptijd = 1 week 

● BIS gelijk aan of meer dan 4 weken (max. 6 maanden)

Doorlooptijd =  3 weken (cfr. regelgeving)
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● Aanvraag goedkeuring stageplan (rechtstreeks via 

website)

● Backoffice VDAB beoordeelt stageplan en koppelt 

terug naar werkgever

● Backoffice VDAB communiceert naar werkgever en 

kandidaat-stagiair wanneer de BIS kan starten

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/bis/faq
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Alle info op een rijtje en de aanvraagformulieren 
> 
werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevings
stage

Bijkomende vragen naar aanleiding van deze 
webinar
 >
Q&A via webform
● Individuele vraagstellers krijgen antwoord via 

mail
● Alle deelnemers ontvangen een overzicht van 

FAQ

Back-office werkplekleren
>
WPL@VDAB.BE


