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Verruimde stagebonus schooljaren 2021-2022 en 2022-2023
Mevrouw de viceminister-president
Met dit BVR wil u de éénmalige, aanvullende stagebonus uit Alles hens aan dek
selectief continueren en de reguliere stagebonus uitbreiden voor schooljaar
2021-2022 en 2022-2023. Deze aanvullende stagebonus bedroeg €1.000 en
kon worden aangevraagd door alle ondernemingen die een leerwerkplek aanboden tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021. De voorgestelde verruimde stagebonus zal €500 bedragen en gelden voor alle ondernemingen die
een leerwerkplek aanbieden voor minstens drie maanden aan een jongere die
niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde die geldt voor de reguliere stagebonus. De verruimde stagebonus wordt voor twee schooljaren voorzien zodat dit
kan aansluiten bij de hervormde incentives voor kwalitatief werkplekleren die
tegen september 2023 worden verwacht.
De SERV vindt het een goede zaak dat ondernemingen worden gestimuleerd
om leerwerkplekken aan te bieden aan jongeren die niet aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen. Tijdens het schooljaar 2019-202 was immers 64% van de
jongeren met een overeenkomst van alternerende opleiding in het SO ≥ 18
jaar.
De SERV vraagt wel het volgende:
•

om zo snel mogelijk werk te maken van een automatische toekenning
van de (verruimde) stagebonus om de non-take-up ervan te minimaliseren.

•

om de resterende € 3,5 miljoen van het voorziene budget in te zetten
voor een sterke overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. In het kader
van Vlaamse Veerkracht werd er 10 miljoen euro voorzien om speerpunt
1 ‘sterke overgang onderwijs-arbeidsmarkt’ van Alle hens aan dek uit te
voeren. De financiële impact van de aanvullende stagebonus voor het
schooljaar 2020-2021 wordt geschat op € 3,5 miljoen en die van de verruimde stagebonus voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 op € 3
miljoen. Hierdoor schiet er €3,5 miljoen over.

•

om voor dezelfde periode een verruimde startbonus te onderzoeken
voor deze jongeren die niet voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden (en dus
> 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het
eerst wordt aangevraagd). De start- en stagebonus zijn samenhangende
maatregelen die dezelfde voorwaarden hanteren. De SERV vroeg al in
eerdere adviezen om het leeftijdscriterium van de start- en stagebonus
uit te breiden naar leerlingen > 18 jaar1.

De Vlaamse sociale partners kijken in ieder geval uit naar de gesprekken over
de hervormde incentives.
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Advies start- en stagebonus: https://www.serv.be/node/12529; Advies aanloopfase:
https://www.serv.be/node/12461.

