Leertijd
Leren in de schoolbanken is niet voor iedereen de beste manier. Wie alleen in de schoolbanken heeft gezeten, heeft doorgaans weinig
of geen werkervaring. Sommigen leren beter in de praktijk, door te werken in een beroep dat bij ze past. Met de leertijd kan dat, want als
leerjongere draait u daadwerkelijk mee in een onderneming.
De leertijd is een opleidingssysteem van ‘Werken en Leren’. Concreet betekent het dat u als leerjongere:
4 dagen per week meedraait in een onderneming of zaak en op die manier de kneepjes van het vak leert. U krijgt daar een
maandelijkse vergoeding voor.
1 dag per week een theoretische opleiding volgt in een SYNTRA-campus.
In de cursus ‘Algemene Vorming’ volgt u boeiende actuele thema’s die u helpen om zelfstandig door het leven te stappen.
Ook wordt er een vreemde taal aangeboden.
In De cursus ‘Beroepsgerichte Vorming’ krijgt u praktische en theoretische lessen waarmee u uw gekozen beroep vlot onder
de knie krijgt.
De meeste opleidingen duren 3 jaar. Afhankelijk van uw vooropleiding kan dat ook korter zijn.

Voordelen
U behaalt een diploma of getuigschrift.
U krijgt een maandelijkse vergoeding voor uw werk bij de ondernemer.
Uw ouders behouden het kindergeld (zolang u niet meer verdient dan de kinderbijslaggrens).
U voldoet aan de leerplicht.
U leert een beroep met uw handen én met uw hoofd.
U vindt sneller werk (87% van de afgestudeerden vindt direct een job).
U bent volledig verzekerd tegen arbeidsongevallen of ongevallen van/naar uw werk.
U bent in goede handen: een persoonlijke trajectbegeleider staat voor u klaar.
U kunt in aanmerking komen voor een startbonus.
U kunt tijdens de volledige leertijd ziekte-uitkeringen ontvangen.
Als uw leerovereenkomst geschorst wordt wegens tijdelijke werkloosheid (bv. wegens collectieve sluiting, bij slecht weer of bij
gebrek aan werk op grond van economische oorzaken), dan kunt u uitkeringen krijgen.
Als u na een voleindigde leertijd werkloos bent, kan uw beroepsinschakelingstijd worden ingekort.
Bekijk het promofilmpje.
Voorwaarden
Procedure
Bedrag

Voorwaarden
Leeftijd
Om aan de leertijd te beginnen, moet u tussen 15 en 25 jaar zijn.
Als u 15 bent, moet u het tweede middelbaar hebben afgerond.
Als u 16 of ouder bent, speelt uw vooropleiding geen rol.

Vooropleiding
Als leerjongere komt u terecht in de reguliere arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk dat u voldoende voorbereid bent. In overleg met uw
leertrajectbegeleider wordt bekeken of u in aanmerking komt voor de leertijd.
Houding
Een leertraject tijdens de leertijd is hard werken. Om te slagen, moet u:
zin hebben om de handen uit de mouwen te steken
enthousiast zijn om een beroep aan te leren
houden van een opleiding die hoofdzakelijk praktijkgericht is.

Procedure
Ga naar de beroepenpagina op de website.
Typ uw droomberoep in het tekstkader of klik op een van de beroepencategorieën.
Klik op het beroep waarover u meer informatie wilt.
Klik op 'Ik heb interesse' en vul de aanvraag in.
Neem contact op met een leertrajectbegeleider in uw gemeente of in de gemeente waar u een bedrijf wilt zoeken. Voor elke
leerjongere en voor elke ondernemer is er een individuele leertrajectbegeleider. Die ondersteunt u en de werkgever tijdens de
hele leertijd en
helpt u het beroep te kiezen dat het best bij u past
gaat samen met u op zoek naar een geschikt bedrijf

stelt voor uw de leerovereenkomst/leercontract op
staat u bij tijdens het doornemen en ondertekenen van de leerovereenkomst
bemiddelt tussen u en de werkgever
houdt een oogje in het zeil tijdens uw opleiding
staat altijd klaar voor vragen, problemen of opmerkingen.
U kunt ook altijd zelf een patroon zoeken bij wie u het beroep al doende kunt leren.
Vindt u het moeilijk om uw ideale beroep te vinden? Of wilt u zeker weten dat het beroep van uw keuze echt bij u past? Schrijf u dan in
voor de snuffeldagen. Zo kunt u gedurende enkele dagen kennismaken met de praktijk op de werkvloer en u weet meteen of leren en
werken iets voor u is.

Leerovereenkomst
Samen met uw persoonlijke leertrajectbegeleider wordt een leerovereenkomst opgesteld waarin alle onderlinge afspraken keurig
vermeld worden, zoals de maandelijkse leervergoeding of de besproken werkdagen en werkuren.
Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u uw leercontract zelf ondertekenen.
Bent u nog geen 18? Dan is de handtekening van uw ouders of voogd nodig.
Het leercontract kan worden afgesloten vanaf de maand juli, voorafgaand aan het cursusjaar. Later instappen is het hele schooljaar
mogelijk.
De leertijd begint met een korte proefperiode waarin u het bedrijf en het beroep ontdekt. Uw leertrajectbegeleider bemiddelt, roept waar
nodig de hulp van de CLB-medewerker in en komt geregeld een kijkje nemen op uw werkplek om te zien hoe alles verloopt.

Na de leertijd
Na de eindproeven van de cursus beroepsgerichte vorming ontvangt u een getuigschrift leertijd. Daarmee nemen uw kans op werk
na de leertijd heel sterk toe.
Veel leerjongeren gaan na de leertijd aan de slag als zelfstandige. Want met het getuigschrift leertijd voldoet u voor de meeste
beroepen aan de eisen van de vestigingswetgeving voor de beroepskennis.
Na de leertijd kunt u bij SYNTRA nóg meer kennis en ervaring opdoen via een bijkomend ondernemerschapstraject, eventueel met
een stage-overeenkomst waarbij u een praktijkopleiding combineert met een ondernemersopleiding.
U kunt in de leertijd nu ook een onderwijsstudiebewijs behalen. Die bewijzen geven meer mogelijkheden om verder te studeren in
secundair en hoger onderwijs of voor een job bij de overheid. Met leertijd kunt een getuigschrift tweede graad secundair onderwijs, een
studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs behalen.

Bedrag
Bent u voor 1 september 2016 in de leertijd ingestapt? Dan krijgt u een bruto maandelijkse leervergoeding die varieert volgens het
jaar dat u leertijd volgt (cijfers 2016):
324,10 euro tijdens het eerste jaar leertijd (432,15 euro als u ouder bent dan 18)
432,15 euro tijdens het tweede jaar leertijd (486,16 euro als u ouder bent dan 18)
520,08 euro tijdens het derde jaar leertijd.
Bent u vanaf 1 september 2016 in de leertijd ingestapt? Of was u al ingestapt en bent u vanaf 1 september 2016 van werkgever
veranderd? Dan hebt u een nieuw soort leerovereenkomst, de 'overeenkomst van alternerende opleiding', gesloten. In die
gevallen bedraagt uw leervergoeding:
444,30 euro tijdens het eerste jaar van uw alternerende opleiding
490,30 euro als u
het 1ste jaar van uw alternerende opleiding met succes beëindigd hebt
of de 2de graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd hebt
528,60 euro als u
het 2de jaar van uw alternerende opleiding met succes beëindigd hebt
of het eerste jaar van de 3de graad secundair onderwijs met succes beëindigd hebt
of de kwalificatiefase van het buitengewoon onderwijs (opleidingsvorm 3) met succes beëindigd hebt.
De leervergoeding bij een overeenkomst van alternerende opleiding wordt aangepast bij een stijging van het gewaarborgd gemiddeld
minimummaandinkomen.

Tijdens u leertijd ontvangen uw ouders nog steeds kindergeld. Vanaf 1 september van het jaar waarin u 18 jaar wordt, mag u niet meer
verdienen dan de zogenaamde kinderbijslaggrens. Deze grens bedraagt 530,49 euro.
Onder bepaalde voorwaarden krijgt u bovendien een startbonus van 500 of 750 euro.

