
 

 

De grote werkquiz 
Spel 

Leerlingen krijgen een aantal termen die ze kunnen gebruiken om een aantal van de quiz-vragen op 

te lossen. Zo zijn er open vragen met invulwoorden en multiple choice vragen. Voor andere vragen 

heb je de termen niet nodig. De leerlingen kunnen de quiz individueel maken of het kan interactief 

gespeeld worden. 

 

  



 

De grote werkquiz 

Kies uit:  

VDAB - Hulpkas – 12 – getuigschrift – BIT – kopie – schoolverlater – werkzoekende – Werkwinkel – 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – vakbond – Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening  

 

1. Je bent afgestudeerd op 30 juni. Je krijgt dan je …………………………………… of je attest. Hou 

dit goed bij en geef nooit het origineel af, maar maak zo nodig een …………………… 

 

2. Schrap door wat fout is (a of b): 

Je wordt 18 voor het einde van het schooljaar op 30 juni 

a. Je mag de dag van je 18de verjaardag gewoon stoppen met school, maar dan ben je 

met niks in orde en heb je geen recht op de beroepsinschakelingsuitkering. 

b. Je moet tot het einde van het schooljaar de lessen blijven volgen om als 

werkzoekende met alles in orde te zijn en recht te hebben op de 

beroepsinschakelingsuitkering.  

 

3. Wat is de volledige naam van de VDAB? De 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

4. Schrap door wat fout is (a of b): 

Inschrijven als werkzoekende bij VDAB na het 5de jaar 

a. moet je zelf doen  

b. is al door de school in orde gebracht (als je de 2 papieren hiervoor door je ouders 

liet ondertekenen en aan de school bezorgde) 

5. Je hebt, na je beroepsinschakelingstijd (BIT –wachttijd), nog geen werk gevonden.  Je 

moet dan naar de …………………………… en naar de vakbond of …………………………………… om 

je beroepsinschakelingsuitkering aan te vragen. 

 

6. De beroepsinschakelingstijd (BIT) duurt voor alle schoolverlaters  ……… maanden. 

 

7. Schrap door wat fout is (a of b): 

Als mijn beroepsinschakelingstijd (BIT) voorbij is, moet ik eerst naar 

a. de VDAB 

b. de vakbond of Hulpkas 



 
 

8. Als je je getuigschrift of attest behaalde, ben je een …………………………………………………… 

 

9. Zolang je geen werk hebt, ben je een …………………………………………………………………….. 

 

10. Om werk te zoeken, kan je langs gaan bij jouw …………VAKBOND of 

WERKWINKEL………………………………………………………… 

 

11. Schrap alles door wat fout is (a, b, c, d of e): 

Als je na je beroepsinschakelingstijd (BIT) je  beroepsinschakelingsuitkering gaat 

aanvragen bij de VDAB en nadien bij je vakbond/Hulpkas, moet je zorgen dat je 

volgende zaken zeker bij hebt: 

a. je eigen bankrekeningnummer 

b. het bankrekeningnummer van je ouders 

c. je identiteitskaart 

d. je getuigschrift / attest 

e. je SIS-kaart 

 

12. Schrap door wat fout is (a of b): 

Als je door je trajectbegeleider van de Werkwinkel wordt uitgenodigd op gesprek, moet 

je daar 

a. altijd op ingaan 

b. niet op ingaan 

 

13. Schrap door wat fout is (a of b): 

Tijdens je BIT 

a. moet je op zoek naar werk gaan 

b. moet je gewoon wachten tot de VDAB je een job geeft 

 

14. De RVA is de ……………………………………………………………………………………………… 

 

15. Schrap door wat fout is (a of b): 

Tijdens je BIT word je geregeld gecontroleerd of je wel voldoende moeite doet om werk 

te zoeken. Dit kan je bewijzen door: 

a. te vertellen waar je gesolliciteerd hebt 

b. bewijzen te laten zien van de plaatsen waar je bent gaan solliciteren.  


