
stuvo

afgestudeerd...

...wat nu?



Afgestudeerd? Wat nu? Wil je verder studeren of op zoek gaan naar werk? Hoe ga je op zoek 

naar een eerste job? Waar schrijf je je in als werkzoekende? Wat houdt dit juist in? Heb je 

nog recht op kinderbijslag/Groeipakket?...  

 

Met deze brochure willen we jou graag op weg zetten en informeren over de verschillende 

mogelijkheden na afstuderen.  

 

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen? 

Contacteer Stuvo of raadpleeg de vermelde websites in de brochure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuvo LUCA Gent  

 

Hoogstraat 41  

9000 Gent  

02 447 14 44  

 

stuvo.gent@luca-arts.be  

FB Stuvo LUCA Gent  

INSTA Stuvo LUCA Gent  

www.luca-arts.be/studentenvoorzieningen  

 

Stuvo LUCA Brussel 

 

Lefrancqstraat 9 

1030 Brussel 

02 520 11 13 

 

stuvo.brussel@luca-arts.be 

FB Stuvo LUCA BXL 

INSTA Stuvo LUCA BXL 

www.luca-arts.be/studentenvoorzieningen 
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1. Verder studeren  
 

1.1. Wat zijn de opties? 
Een bachelor- of masterdiploma op zak en zin om verder te studeren?  

Bekijk de mogelijke trajecten van of naar een bepaald bachelor- of masterdiploma via 

www.verderstuderen.be, www.onderwijskiezer.be of informeer je bij je traject- of 

studieloopbaanbegeleider op de campus. 

 

Wil je verder studeren in het buitenland?  

Informeer je dan zeker tijdig over de verschillende mogelijkheden en de gevolgen voor je 

kinderbijslag/Groeipakket, ziekteverzekering, financiering enz. Surf naar 

onderwijs.vlaanderen.be/nl/studeren-in-het-buitenland voor meer informatie of neem een 

kijkje op www.kuleuven.be/studenten/buitenland/studeren.  

 

1.2. Studiefinanciering van de Vlaamse overheid en studiegeld  
Om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid moet je aan 3 

voorwaarden voldoen. Voldoe je aan de nationaliteits-, financiële- en studievoorwaarden 

dan kan je een studietoelage aanvragen voor het behalen van 2 graduaten, 2 bachelors, 1 

master, 1 schakelprogramma, 1 voorbereidingsprogramma en een educatieve graduaats-, 

bachelor- of masteropleiding. Voor een vervolgopleiding (bv. banaba, manama, postgraduaat, 

...) en de voorafgaande voorbereidingsprogramma’s kan je geen studietoelage krijgen. 

Wanneer je al 3 graduaten of 3 bachelors of 2 masters behaalde, dan kom 

je niet meer in aanmerking voor een studietoelage voor respectievelijk een educatieve 

graduaats-,bachelors- of masteropleiding. 

 

Je komt enkel in aanmerking als je ingeschreven bent met een diplomacontract van minstens 

27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar en ernstige ziekte). Studiepunten die je opneemt 

met een credit- of examencontract geven geen recht op een studietoelage. In sommige 

situaties kan je geen studietoelage ontvangen, maar wel in aanmerking komen voor 

verminderd studiegeld als je voldoet aan de financiële- en nationaliteitsvoorwaarden.  

Let op: je moet over voldoende studietoelagekrediet beschikken en je recht op studietoelage 

is niet onbeperkt. Je recht op studietoelage kan vervallen als je onvoldoende credits hebt 

behaald het voorgaande studiejaar, geen jokerkrediet meer hebt en/of als je al veel 

studiepunten hebt verworven zonder een diploma te behalen. 

 

http://www.verderstuderen.be/
http://www.onderwijskiezer.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studeren-in-het-buitenland
http://www.kuleuven.be/studenten/buitenland/studeren
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Meer info kan je vinden bij de studentenvoorzieningen van je onderwijsinstelling of op 

www.centenvoorstudenten.be  

 

1.3. Groeipakket (Vlaanderen) of Kinderbijslag (Brussel) 
Het Groeipakket is het nieuwe kinderbijslagsysteem sinds 1 januari 2019 voor kinderen 

gedomicilieerd in Vlaanderen. Het Groeipakket is een verzameling van financiële 

tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin. Ben je geboren voor 1 januari 2019 dan behoud 

je de basisbedragen uit het oude systeem, maar kan je ook genieten van de extra toelagen uit 

het Groeipakket (meer info: www.groeipakket.be). In Brussel veranderde het 

kinderbijslagsysteem op 1 januari 2020. Alle kinderen met een domicilie in Brussel gingen op 

dat moment over naar het nieuwe systeem. Indien de nieuwe hervorming niet voordeliger is 

voor jou dan blijf je de oude bedragen ontvangen.  

 

Je hebt recht op kinderbijslag of Groeipakket als student 

• tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt; 

• op voorwaarde dat je tijdens het academiejaar ingeschreven bent én blijft voor 

minstens 27 studiepunten met een diploma-, credit- en/of examencontract; 

• tijdens je diplomajaar geldt een andere regeling; 

o Ben je gedomicilieerd in Vlaanderen? Dan krijg je ook bij minder dan 27 

studiepunten je Groeipakket tijdens je volledige diplomajaar. Je kan 1 maal 

per opleiding (bachelors, masters, graduaten) van deze uitzondering genieten. 

Deze regeling geldt niet voor schakelprogramma’s, 

voorbereidingsprogramma’s, banaba’s, manama’s, doctoraten en 

doctoraatsopleidingen. 

o Ben je gedomicilieerd in Brussel? Dan kan je ook bij minder dan 27 

studiepunten genieten van kinderbijslag, maar énkel tot en met de maand 

waarin je je diploma behaalt of tot en met de maand waarin je je thesis 

indient. Je kan per opleiding eenmalig van deze regeling genieten. 

• voor een volledig academiejaar als je ten laatste op 30 november bent ingeschreven. 

Ben je na deze datum ingeschreven, dan heb je recht op kinderbijslag of Groeipakket 

vanaf je inschrijving (domicilie Vlaanderen) en vanaf de maand na je inschrijving 

(domicilie Brussel); 

• voldoe je niet (meer) aan de voorwaarden voor kinderbijslag/Groeipakket als student, 

omdat je bv. geen 27 studiepunten opneemt,  dan kan je onder bepaalde voorwaarden 

recht hebben op Groeipakket als schoolverlater: 

o Ben je gedomicilieerd in Vlaanderen: Je kan Groeipakket als schoolverlater 

ontvangen gedurende maximum 12 maanden op voorwaarde dat je niet teveel 

http://www.centenvoorstudenten.be/
http://www.groeipakket.be/
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werkt (zie hieronder). Alleen als je later in het academiejaar toch de 27 

studiepuntennorm haalt, dan worden je reeds opgenomen maanden van dat 

academiejaar teruggezet op je teller van 12. 

o Ben je gedomicilieerd in Brussel dan kan je kinderbijslag als schoolverlater 

ontvangen gedurende maximum 360 dagen als je je inschrijft als 

werkzoekende bij Actiris én op voorwaarde dat je niet teveel werkt (zie 

hieronder). 

 

Daarnaast zijn er nog bijkomende voorwaarden als je werkt.  

Heb je je domicilie in Vlaanderen, dan behoud je je Groeipakket: 

• als je werkt met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten met 

solidariteitsbijdrage (d.w.z. binnen het contingent van 475 uur); 

• als student-zelfstandige en geen bijdragen in hoofdberoep verschuldigd bent; 

• als vrijwilliger (al dan niet met een vergoeding) 

• of een combinatie van bovenstaande.  

Werk je (daarnaast) met een gewone arbeidsovereenkomst of met een overeenkomst voor 

tewerkstelling van studenten onder volledige sociale zekerheidsbijdragen, dan behoud je het 

Groeipakket voor de maanden waarin die tewerkstelling niet meer dan 80 uur per maand 

bedraagt.  

Ben je gedomicilieerd in Brussel? Dan heeft het soort contract waarmee je werkt en 

hoeveel je verdient geen invloed op je kinderbijslag. Het aantal gewerkt uren en de periode 

waarin je werkt spelen wel een rol. Tijdens het derde trimester (juli tot en met september) 

mag je onbeperkt werken. Werk je tijdens de andere trimesters, dan behoud je kinderbijslag 

enkel als je niet meer dan 240 uur per trimester werkt.  

Ook voor een zelfstandige geldt in principe de 240-uren grens. Bij een zelfstandige is het 

aantal gewerkte uren echter moeilijk te bepalen, daarom gelden volgende regels: 

• betaal je als student geen sociale bijdragen, dan heb je automatisch 

recht op kinderbijslag; 

• betaal je verminderde sociale bijdragen, dan zal je kinderbijslag 

ontvangen als je op eer kan verklaren dat je de 240 uren per 

trimester niet hebt overschreden of zal overschrijden. Je dossier kan 

worden herzien als nadien blijkt dat die verklaring fout was; 

• betaal je bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep, dan is er nooit 

recht op kinderbijslag. 

 

Stop je met studeren? Als schoolverlater heb je recht op 12 maanden 

kinderbijslag of Groeipakket. 
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• Ben je gedomicilieerd in Vlaanderen?  

Dan start deze periode op de eerste dag van de maand na  

a. de vakantieperiode, als je op het einde van het schooljaar beslist om niet verder te 

studeren. Als je hoger onderwijs volgt is dit op 1 oktober. 

b. het einde van je studies, indien je deze in de loop van het schooljaar stopzet. 

 

Je hebt recht op je Groeipakket als schoolverlater zolang je geen 25 jaar bent, niet meer werkt 

dan 80 uur per maand, niet werkt als zelfstandige in hoofberoep én geen sociale uitkering 

ontvangt (bv. een beroepsinschakelingsuitkering of inkomensvervangende tegemoetkoming 

is een uitkering, een leefloon niet).  

 

Je krijgt hiervoor een krediet van 12 maanden dat in verschillende periodes kan opgenomen 

worden. Als je krediet is uitgeput, dan heb je geen recht meer op Groeipakket. 

 

Je hoeft je niet in te schrijven bij de VDAB als werkzoekende om je Groeipakket te krijgen als 

schoolverlater. We raden je wel aan om dit te doen. Dat is immers nodig om na je periode als 

schoolverlater een beroepsinschakelings -of werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen. 

Meer info: www.vdab.be/inschrijving/pas-van-school  

 

• Ben je gedomicilieerd in Brussel?  

Je ontvangt kinderbijslag als schoolverlater gedurende maximaal 360 dagen vanaf de maand 

na je uitschrijving op voorwaarde dat je je onmiddellijk inschrijft bij Actiris als 

werkzoekende, zolang je geen 25 jaar bent, je niet als zelfstandige in hoofdberoep werkt, je 

geen sociale uitkeringen krijgt en je niet meer werkt dan 240 uur per trimester.  

 

Meer info: 

• www.groeipakket.be  

• www.famifed.be 

• www.fons.be 

• www.myfamily.be 

• www.parentia.be  

• www.kidslife.be  

• www.infino.be  

• www.centenvoorstudenten.be  

 

http://www.vdab.be/inschrijving/pas-van-school
http://www.groeipakket.be/
http://www.famifed.be/
https://www.fons.be/
http://www.myfamily.be/
http://www.parentia.be/
http://www.kidslife.be/
http://www.infino.be/
http://www.centenvoorstudenten.be/
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1.4. Ziekteverzekering 
Als student en tijdens je beroepsinschakelingstijd ben je in principe via je ouders aangesloten 

bij een ziekenfonds.  

 

Je bent verplicht om je in eigen naam aan te sluiten bij een ziekenfonds zodra je:  

• een job hebt;  

• als zelfstandige aan de slag gaat;  

• een werkloosheidsuitkering ontvangt; 

• 25 jaar wordt, zelfs als je nog verder studeert. 

 

In Vlaanderen zijn heel wat ziekenfondsen waarbij je terecht kan: 

• Christelijke Mutualiteit:  www.cm.be 

• Liberale Mutualiteit: www.lm.be 

• Socialistische Mutualiteit: www.socmut.be 

• Neutraal ziekenfonds: www.vnz.be 

• Onafhankelijk ziekenfonds: www.oz.be 

• Partena: www.partena.be 

• Hulpkas voor Ziekte -en Invaliditeitsverzekering: www.caami-hziv.fgov.be  

 

1.5. Werken als student   
Als studeren je hoofdactiviteit is, mag je, ongeacht je leeftijd, gedurende het hele jaar werken. 

 

Met een studentencontract kan je maximum 475 uur per jaar werken zonder RSZ-

bijdragen. Er wordt enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% van je brutoloon afgehouden. 

Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden, waardoor je nettoloon gelijk is aan je 

brutoloon, verminderd met 2,71%.  

Via www.studentatwork.be kan je nagaan hoeveel uren als student reeds werden 

geregistreerd. 

Werk je meer dan 475 uren, dan wordt je tewerkstelling vanaf het 476ste uur onderworpen 

aan de normale RSZ-bijdragen van 13,07%. Hierdoor open je wel rechten die deze bijdrage 

grotendeels compenseren (bv. vakantiegeld).  

 

Wil je in combinatie met je studies aan de slag als zelfstandige? Bekijk dan of je in 

aanmerking komt voor het statuut ‘student-zelfstandige’. Dit statuut vraag je aan bij je 

sociaal verzekeringsfonds als je voldoet aan volgende voorwaarden: 

 

http://www.cm.be/
http://www.lm.be/
http://www.socmut.be/
http://www.vnz.be/
http://www.oz.be/
http://www.partena.be/
http://www.caami-hziv.fgov.be/
http://www.studentatwork.be/
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- Je bent tussen de 18 en 25 jaar; 

- Je bent voor minstens 27 studiepunten ingeschreven met het oog op het 

behalen van een erkend diploma, tenzij je een thesis of een verplichte stage 

afwerkt; 

- Je neemt deel aan de examens, tenzij je onderwijsinstelling je 

ondernemingsproject begeleidt. 

Is je inkomen als student-zelfstandige lager dan het minimuminkomen van een zelfstandige 

in hoofdberoep, dan betaal je geen of verminderde sociale lasten. 

 

Meer info:  

• www.centenvoorstudenten.be 

• www.socialsecurity.belgium.be    

 

1.6. Studeren als werknemer  
Wil je werken en studeren combineren? Dat kan, informeer je dan goed op voorhand.  

Als werkende student kan je, afhankelijk van je tewerkstellingsplaats, recht hebben op verlof 
of een financiële tussenkomst. 

Meer info:  

• centenvoorstudenten.be/info/studeren-als-werknemer  

• www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof  

• werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/web/aee/betaald-educatief-verlof 

• www.werk.be 

• www.fedweb.belgium.be  

• Bij je vakbond 

• Bij je werkgever 

• Bij de RVA 

• Bij de VDAB   

http://www.centenvoorstudenten.be/
http://www.socialsecurity.belgium.be/
http://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof
http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/web/aee/betaald-educatief-verlof
http://www.werk.be/
http://www.fedweb.belgium.be/
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2. Start je zoektocht naar werk 
 

2.1. Schrijf je in als werkzoekende  
Ben je afgestudeerd of stop je met studeren en heb je niet direct een job gevonden? Schrijf je 

dan in als werkzoekende bij de VDAB in Vlaanderen, Actiris in Brussel of Le Forem in 

Wallonië. Zo kan je beroepsinschakelingstijd (12 maanden indien domicilie Vlaanderen, 

360 dagen indien domicilie Brussel) van start gaan. Heb je na je beroepsinschakelingstijd 

geen werk en ben je jonger dan 25? Dan kom je in aanmerking voor een 

inschakelingsuitkering. Werkloosheidsuitkeringen zijn immers voorbehouden voor 

werknemers die reeds enige tijd in loondienst hebben gewerkt. Met de 

beroepsinschakelingstijd is een uitzondering gemaakt voor schoolverlaters die zich hebben 

ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, Actiris of Le Forem.  

 

2.1.1. Wanneer?  

• Beëindigde je je studies in juni of juli? 

Dan schrijf je je best in vóór 10 augustus. Op die manier start je beroepsinschakelingstijd op 1 

augustus. Schrijf je je pas in op 10 augustus of later, dan start hij op het moment dat je je 

inschrijft.  

 

• Beëindigde je je studies in september of tijdens het schooljaar? 

Schrijf je dan zo snel mogelijk daarna in. Je beroepsinschakelingstijd start op het moment 

dat je je inschrijft. 

 

2.1.2. Hoe? 
Je kan je inschrijven bij de VDAB op 2 manieren. 

• Online via Mijn loopbaan: www.vdab.be/mijnloopbaan  

• Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). 

Je kan je inschrijven bij de Actiris op 2 manieren. 

• Online via My Actiris  

• Bij een consulent in een Actiris-agentschap 

 

2.1.3. Voordelen 
Door je in te schrijven bij de VDAB of Actiris start je niet alleen je beroepsinschakelingstijd, 

maar kan je ook genieten van andere voordelen.  

• Je krijgt jobsuggesties op maat.  

http://www.vdab.be/mijnloopbaan
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• Werkgevers kunnen je cv bekijken.  

• Je werkt samen een stappenplan uit om zo de zoektocht naar werk vlotter te laten 

verlopen.  

 

2.1.4. Moet ik me inschrijven als ik al werk gevonden heb?  
Voor VDAB gelden volgende regels: 

• Start je de dag nadat je je studies beëindigde met een voltijdse job of 

uitzendwerk? 

Dan hoef je je niet in te schrijven bij de VDAB. Je beroepsinschakelingstijd begint 

automatisch te lopen vanaf de eerste dag die je werkt.  

 

• Start je de dag nadat je je studies beëindigde met een deeltijdse job? 

Als je deeltijds werkt, begint je beroepsinschakelingstijd slechts gedeeltelijk te lopen (vanaf 

de dag dat je werkt) en duurt hij langer. Om je beroepsinschakelingstijd voltijds te laten 

lopen, moet je je inschrijven bij VDAB. Doe je dit vóór 10 augustus dan loopt je 

beroepsinschakelingstijd vanaf 1 augustus voltijds. Schrijf je je pas later in, dan loopt je 

beroepsinschakelingstijd pas voltijds vanaf de dag waarop je je inschrijft. 

 

Voor Actiris : 

Bevraag je consulent in het Actiris kantoor in je buurt.  

 

2.1.5. Wat na de beroepsinschakelingstijd?  
Heb je geen job gevonden? Dan kan je je uitkering aanvragen bij een uitbetalingsinstelling, 

namelijk je vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (indien je niet 

aangesloten bent bij een vakbond). 

Je kan je aanvraag doen door hen het formulier ‘C109/36’ te bezorgen. Je kan dit 

downloaden op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddaling (RVA). Zowel jij als 

de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, ACTIRIS of Le Forem) moeten op 

dat formulier een aantal gegevens invullen. Samen met dit formulier dien je ook het bewijs 

van je studies in en de C4-attesten die je van werkgevers hebt ontvangen indien je tijdens de 

beroepsinschakelingstijd hebt gewerkt. De uitbetalingsinstelling maakt een 

werkloosheidsdossier op en vraagt voor jou de uitkering aan bij RVA. Zij gaan na of je in 

aanmerking komt voor een beroepsinschakelingsuitkering. Het recht op een 

beroepsinschakelingsuitkering stopt na 36 maanden en kan uitzonderlijk éénmalig verlengd 

worden. De uitkering wordt berekend op basis van jouw gezinssituatie (samenwonend, 

alleenwonend, …).  
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Meer info: 

• www.vdab.be/inschrijving/pas-van-school  

• www.actiris.be  

• www.leforem.be  

• www.rva.be (Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling) 

• www.hvw.fgov.be (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen) 

• www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/vakbonden-en-werkgeversorganisaties (een 

overzicht van alle vakbonden in Vlaanderen) 

 

2.2. Solliciteren  
Na je afstuderen en tijdens je beroepsinschakelingstijd wordt van jou verwacht dat je op zoek 

gaat naar een job die bij je past. Solliciteer spontaan bij bedrijven of organisaties die je 

interesseren of ga in op vacatures. Hierbij zijn je cv (curriculum vitae) en sollicitatiebrief 

(of motivatiebrief) van cruciaal belang. Bij het solliciteren voor een creatieve job kan een 

portfolio een bijkomende vereiste zijn. Naast de traditionele manier van solliciteren per 

brief of email kunnen sociale media  (Facebook, Instagram, LinkendIn, Twitter…) jouw 

zoektocht vergemakkelijken.  

Er zijn heel wat websites en organisaties waar je terecht kan voor sollicitatietips.  

 

Meer info:  

• www.vdab.be/solliciteren 

• www.jobat.be/nl/solliciteren/ 

• www.vacature.com/nl-be/carriere/solliciteren  

• www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studentcareercenter/arbeidsmarkt  

 

2.3. Vind de job van je leven  
Er zijn heel veel online vacaturedatabanken waar je op zoek kan gaan naar een job.  

Enkele voorbeelden:  

• www.vdab.be  

• www.jobat.be   

• www.vacature.com  

• www.monster.be  

• www.stepstone.be  

• www.selor.be (Selectiebureau Federale Overheid)  

https://www.vdab.be/inschrijving/pas-van-school
http://www.actiris.be/
http://www.leforem.be/
http://www.rva.be/
http://www.hvw.fgov.be/
http://www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/vakbonden-en-werkgeversorganisaties
http://www.vdab.be/solliciteren
http://www.jobat.be/nl/solliciteren/
http://www.vacature.com/nl-be/carriere/solliciteren
http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studentcareercenter/arbeidsmarkt
http://www.vdab.be/
http://www.jobat.be/
http://www.vacature.com/
http://www.monster.be/
http://www.stepstone.be/
http://www.selor.be/


12 
 

• www.kunstenloket.be/nl/advies/buitenlandse-kunstenaars-belgie/arbeidsmarkt 

(volledig overzicht van databanken in de creatieve sector)  

• www.cultuurjobs.be (volledige culturele sector Vlaanderen)  

• www.publiq.be/vacaturebank (cultuur- en vrijetijdssector) 

• www.kunsten.be/werken-in-de-kunsten/vacatures  

• www.nav.be/jobs/ (Job platform voor architecten)  

• www.archijobs.be (jobsite van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad)  

• www.architectura.be/nl/vacatures/  

• … 

Naast je zoektocht via online vacaturedatabanken kan je ook spontaan solliciteren. Wist je 

dat 50 tot 60 % van de vacatures nooit gepubliceerd wordt? Deze worden ingevuld via het 

netwerk van werknemers van een bedrijf en via een wervingsreserve dat opgebouwd werd 

bij eerdere sollicitaties of via spontane sollicitatie. 

 

Maak dus zeker werk van spontane sollicitaties. Stel je voor aan werkgevers, onderhoud 

een LinkedIn pagina en laat aan zo veel mogelijk mensen in jouw omgeving weten voor welke 

functies ze jou mogen contacteren. 

 

2.4. Werken in het buitenland  
Ben je op zoek naar een job in het buitenland? Informeer je goed over de arbeidswetgeving 

van dat land, je statuut binnen de sociale zekerheid, fiscaliteit enz.  

• Voor een job binnen de EER: bezoek de website van EURES - Het Europees Portaal 

Voor Beroepsmobiliteit (https://ec.europa.eu/eures/public/nl/eures-services)  

• Informatie over de contractuele en fiscale aspecten (sociale wetgeving, belastingen ...) 

kan je vinden bij de ambassades en bij het Verbond van Belgische Ondernemingen 

(www.vbo.be).  

Meer info:  

• www.vdab.be/internationaal  

• www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studentcareercenter/arbeidsmarkt/werk

maken/buitenland  

• www.viw.be/nl/werken-het-buitenland  

 

2.5. Aan de slag  
Heb je een job gevonden? Laat alle afspraken met je nieuwe werkgever vastleggen in een 

schriftelijke arbeidsovereenkomst en lees die goed na alvorens je ondertekent. In 

http://www.kunstenloket.be/nl/advies/buitenlandse-kunstenaars-belgie/arbeidsmarkt
http://www.cultuurjobs.be/
http://www.publiq.be/vacaturebank
http://www.kunsten.be/werken-in-de-kunsten/vacatures
http://www.nav.be/jobs/
http://www.archijobs.be/
http://www.architectura.be/nl/vacatures/
https://ec.europa.eu/eures/public/nl/eures-services
http://www.vbo.be/
http://www.vdab.be/internationaal
http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studentcareercenter/arbeidsmarkt/werkmaken/buitenland
http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studentcareercenter/arbeidsmarkt/werkmaken/buitenland
http://www.viw.be/nl/werken-het-buitenland
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arbeidsovereenkomsten die afgesloten zijn na 1 januari 2014 mogen werkgevers geen 

proefperiode meer opnemen. 

Meer info over arbeidsovereenkomsten:  

• www.werk.belgie.be 

• www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/arbeidsovereenkomst  

 

2.6. Need a break? 
Ben je jonger dan 25 en heb je in het jaar dat je afstudeerde minstens een maand gewerkt? 

Dan heb je het jaar daarop recht op jeugdvakantie. 

 

Opgelet: jeugdvakantie is enkel van toepassing in de privésector. Werk je bij de overheid, dan 

geldt er een andere regeling en krijg je onmiddellijk een aantal vakantiedagen. 

 

Om jeugdvakantie te krijgen bezorg je het ingevulde formulier ‘C103-jeugdvakantie 

werknemer’ aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas) na de eerste maand waarin je 

(de start van je) jeugdvakantie opnam. Bijvoorbeeld: heb je recht op drie weken 

jeugdvakantie en neem je deze vakantie op in april (twee dagen), in juli-augustus (twee 

weken) en in december (de rest). Dan moet je je aanvraag doen in april. 

 

Meer info:  

• www.vdab.be/wegwijs/vakantie.shtml  

• www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t11  

 

2.7. Starten als zelfstandige 
Wil je liever aan de slag gaan als zelfstandige? Dan zit je waarschijnlijk met heel wat vragen. 

Naast een goed ondernemingsplan zijn er ook heel wat formaliteiten die je moet doorlopen 

alvorens je van start kan gaan. Unizo heeft hiervoor een handig stappenplan:  

1. Open een zichtrekening in België op jouw naam.  

2. Check of je de nodige vergunningen hebt (bv. leurkaart, beroepskaart, 

milieuvergunning..) 

3. Informeer je over de formaliteiten van een vennootschap als je dit wil oprichten.  

4. Schrijf je in bij het Ondernemingsloket. 

5. Activeer je BTW status.  

6. Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit moet je doen als zelfstandige in 

hoofd- én bijberoep. Je betaalt dan zelf sociale bijdragen. In ruil ben je verzekerd en 

heb je recht op bijstand bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, pensioen enz. 

http://www.werk.belgie.be/
http://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/arbeidsovereenkomst
http://www.vdab.be/wegwijs/vakantie.shtml
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t11
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7. Sluit je aan bij een ziekenfonds.  

8. Informeer je hoe je personeel kan aanwerven.  

Meer info: www.unizo.be/starters/advies/welke-formaliteiten-moet-ik-vervullen-om-te-

starten-als-zelfstandige  

Naast de website van Unizo kan je ook info vinden op: 

• www.economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten  

• www.voka.be/ondernemen/starten  

• www.vlaio.be (Agentschap Innoveren & Ondernemen) 

• www.socialsecurity.be  

• www.rsvz.be (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) 

• www.liantis.be  

 

2.7.1. Wil je je vestigen als zelfstandig architect?  
Dan moet je je ook inschrijven op de tabel bij de Orde van Architecten. Na een stage van 

minimum 2 jaar krijg je een getuigschrift. Dit document getuigt van de vervulling van de 

wettelijke verplichting van de stage en zal je toelaten je inschrijving op de tabel aan te vragen, 

voor zover je uiteraard geen activiteit uitoefent die onverenigbaar is met het beroep 

(bijvoorbeeld uitoefening van het beroep van aannemer). Bij inschrijving op de tabel van de 

Orde is er een bijdrage verschuldigd die varieert van €100 (architect-stagiair) tot €480 

(architect natuurlijke persoon).  

Meer info: https://blog.liantis.be/nl/zelfstandig-worden/hoe-start-ik-als-architect  

Ook op de website van de Orde van Architecten kan je meer info terug vinden 

(www.architect.be).  

 

2.8. Kunstenaarsstatuut  
Wist je dat het kunstenaarsstatuut geen apart statuut is in de sociale zekerheid? Als 

kunstenaar kies je voor het werknemers- of zelfstandigenstatuut. Die keuze heeft gevolgen 

voor je sociale bijdragen en sociale bescherming, je belastingen en of je al dan niet btw moet 

aanrekenen. De werkloosheidsreglementering kent immers bijzondere voordelen toe aan 

kunstenaars. Dit is eigenlijk niet het kunstenaarsstatuut, maar wel een gevolg ervan (als je 

werkt als werknemer, bouw je rechten voor een werkloosheidsuitkering op). 

Meer info: www.kunstenloket.be/nl/advies/kunstenaarsstatuut  

 

https://www.unizo.be/starters/advies/welke-formaliteiten-moet-ik-vervullen-om-te-starten-als-zelfstandige
https://www.unizo.be/starters/advies/welke-formaliteiten-moet-ik-vervullen-om-te-starten-als-zelfstandige
http://www.economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten
http://www.voka.be/ondernemen/starten/welke-formaliteiten-moet-ik-vervullen
http://www.vlaio.be/
http://www.socialsecurity.be/
http://www.rsvz.be/
http://www.liantis.be/
https://blog.liantis.be/nl/zelfstandig-worden/hoe-start-ik-als-architect
http://www.architect.be/
https://www.kunstenloket.be/nl/advies/kunstenaarsstatuut
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