Pas van school en op
zoek naar werk?
Lees deze tips!
1. Schrijf je snel in bij VDAB

Waarom?
• Als je ingeschreven bent als werkzoekende kunnen we je helpen in je zoektocht naar werk.
• Je kunt workshops cv volgen of een sollicitatiegesprek inoefenen via onze e-coaches.
• Je ontvangt interessante vacatures.
• Je beroepsinschakelingstijd (BIT) begint te lopen.
• …
Wanneer?
Je bent afgestudeerd in juni of juli:
• Schrijf je je in vóór 10 augustus? Dan begint je BIT te lopen vanaf 1 augustus.
• Schrijf je je pas in vanaf 10 augustus? Dan begint de BIT op de dag waarop je je inschrijft.
Waar?
Via www.vdab.be/inschrijving of via het gratis nummer 0800 30 700
Hoe?
Je hebt alleen je rijksregisternummer en een e-mailadres nodig. Je rijksregisternummer vind je op
de achterkant van je identiteitskaart.
Supertip:
Op vdab.be/jongeren vind je alle nuttige info op 1 plek.

2. Beroepsinschakelingstijd (BIT)

Na je inschrijving als werkzoekende schoolverlater bij VDAB, begint je beroepsinschakelingstijd.
Deze duurt 1 jaar. Heb je na dit jaar nog geen werk - ondanks je inspanningen –en ben je jonger
dan 25 jaar, dan kom je misschien in aanmerking voor een inschakelingsuitkering.

3. Je hebt werk? Super!

Het contract
Hierin staan de afspraken met je werkgever. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk afspraken op papier
staan.
Wat er zeker moet instaan:
• Naam en adres van jezelf en je werkgever
• Het type van contract: onbepaald/bepaalde duur, uitzendcontract …
• Datum van de start van je contract
• Waar je werkt en welk soort werk je doet
• Loon en premies
• Je uurrooster
Vraag zeker ook naar het arbeidsreglement. Daarin vind je o.a. informatie over pauzes en over het
tijdstip van de maand waarop je loon wordt uitbetaald.

Vakantie? Ja, “Jeugdvakantie”!
Per gewerkt kwartaal (= 3 maanden) heb je recht op 1 week vakantie in het jaar erna. Als je
afstudeert in 2021 en begint te werken, kun je niet genieten van een maximaal aantal
vakantiedagen in 2022. ‘Jeugdvakantie’ biedt een oplossing: als je in 2021 je studies beëindigde,
minstens 1 maand gewerkt hebt en jonger bent dan 25, heb je dankzij het systeem van
jeugdvakantie in 2022 recht op aanvullende vakantie, zodat je in totaal 4 weken vakantie kan
opnemen. Voor wie niet in de privésector werkt (zoals in het onderwijs), geldt een andere
regeling. Meer weten over jeugdvakantie? Het aanvraagformulier en extra informatie vind je via
deze link.

4. Schrijf je in bij een ziekenfonds

Als je werkt, werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, moet je je verplicht aansluiten
bij een ziekenfonds of mutualiteit. Die zorgt ervoor dat je bij ziekte vergoed wordt en je voor
medicatie en doktersbezoeken terugbetalingen ontvangt.
Tijdens je BIT blijf je als werkzoekende recht hebben op geneeskundige verstrekkingen via het
ziekenfonds van je ouders.

5. Jobstudent en schoolverlater?

Studeer je af en wil je nog vakantiewerk doen?
Dan kun je nog tot 30 september als jobstudent werken aan een verlaagde sociale
zekerheidsbijdrage (2,71%), op voorwaarde dat je nog geen 475 uren hebt gewerkt dit jaar.
Opgelet : Omwille van Corona kan de overheid afwijken van deze 475 uren, en bv een bepaalde
periode niet laten meetellen voor je teller, en mag je meer werken (dit was in 2020 het geval !).

6. Groeipakket (gezinsbijslag)

Zolang je nog geen 25 jaar bent, blijf je na het stopzetten van je studies nog 12 maanden recht
hebben op gezinsbijslag.
In Vlaanderen verlies je dit recht voor elke maand waarin je meer dan 80 uren werkt. De 475 uren
als jobstudent aan verlaagde RSZ-regeling in je laatste zomervakantie tellen niet mee voor die 80
uur. Wie op een later moment weer student is, kan opnieuw recht openen op gezinsbijslag, maar
die 12 maanden vullen zich niet opnieuw aan.
Vragen rond studentenarbeid, gezinsbijslag, beroepsinschakelingstijd? Of benieuwd naar je
startersloon? Neem contact op met een van de 3 vakbonden: ACV, ACLVB of ABVV). Zij bieden een
gratis lidmaatschap aan voor studenten en schoolverlaters.
Wil je graag alles over schoolverlaters nog eens nalezen?
Surf dan even naar : https://transit-antwerpen.be/lesmateriaal/
Succes !
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