
 
 

WAT NA JE STUDIES…? 
 
Inschrijven bij VDAB … en wat dan verder? 
 

1. Schrijf je zo snel mogelijk in bij VDAB nadat je op school bent uitgeschreven en niet van plan 
bent elders te studeren 

o Hoe? 
 Online via de VDAB-website;  
 Telefonisch: 0800 30 700 (gratis); 
 In een VDAB-kantoor (= werkwinkel)  dichtstbijzijnde vind je op de VDAB-

website. 
o Waarom?  
 Je beroepsinschakelingstijd start op de dag van inschrijven! 

2. Na minstens 12 maanden beroepsinschakelingstijd heb je recht op een beroepsinschakelings-
uitkering. De aanvraag doe je bij een uitbetalingsinstelling (Hulpkas of vakbond)  vraag 
hiernaar bij VDAB, zij helpen je hiermee.  

3. VDAB contacteert je als je niet aan het werk bent (voor werkaanbiedingen, begeleiding, 
tewerkstellingsmaatregelen, attesten, …) 

 

Interessant om weten 
 

• Ben je jonger dan 25 en werk je in het jaar van stopzetting studies minstens 1 maand, dan heb 
je recht op jeugdvakantie tijdens het daaropvolgende jaar  aanvragen via de RVA. 

• Wie inkomsten (vervangingsinkomen of loon) ontvangt, moet zich aansluiten bij een 
mutualiteit.  

• Een werkgever werft je sneller aan als hij daarvoor beroep kan doen op 
tewerkstellingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld IBO (Individuele Beroepsopleiding in de 
Onderneming): je volgt gedurende 1 à 6 maanden een betaalde opleiding op de werkvloer om 
de finesses van je job te leren  meer uitleg kan je krijgen in een werkwinkel van VDAB of op 
de websites van VDAB en RVA. 

• Wil je zelfstandige worden?  je kan hier meer informatie over krijgen bij 
middenstandsorganisaties, de federale overheid en/of in een werkwinkel van VDAB. 

• Hulp nodig bij solliciteren?  op de website van VDAB vind je tips voor je C.V., sollicitatiebrief, 
sollicitatiegesprek en selectietesten.   

 
Voor meer details en alle andere vragen i.v.m. VDAB 
 
w| www.vdab.be  
t| 011 26 06 37 of 0499 54 17 25 (Johan Cremers) 
@| VDAB4students@vdab.be  
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