Schoolverlaterskaarten
1. Als je afstudeert in juni, wanneer schrijf je je dan in als werkzoekende?
b] De eerste week van augustus.

2. Waar kan je je inschrijven als werkzoekende wanneer je afgestudeerd bent?
a] De VDAB / Werkwinkel.
c] Vakbond
d] online via www.vdab.be/mijnloopbaan
3. Wat heb je nodig om je in te schrijven als werkzoekende?
a] Identiteitskaart
4. Wanneer begint je beroepsinschakelingstijd te lopen als je de eerste week van augustus inschrijft?
d] Vanaf de dag dat je je inschrijft, maar ten vroegste op 1 augustus
5. Hoe lang duurt je beroepsinschakelingstijd?
b] 310 kalenderdagen
6. Mag je na het beëindigen van je studies nog werken als jobstudent?
a] Ja. wil je meer weten, download de brochure op http://www.magik.be, dan klikken op publicaties en
dan op
‘op zak’

7. Loopt je beroepsinschakelingstijd door als je werkt als gewone werknemer?
a] Ja.
8. Behoud je je kinderbijslag tijdens je beroepsinschakelingstijd?
a] Ja, als je jonger bent dan 25, ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende en niet meer dan ongeveer €
540,00 bruto/maand verdient.

9. Vanaf wanneer moet je je als schoolverlater zelf inschrijven bij een ziekenfonds?
b] Als je 25 jaar wordt, begint te werken of als je beroepsinschakelingstijd voorbij is.

10. Wanneer stopt je beroepsinschakelingstijd?
b] Na 2 positieve evaluaties, maar ten vroegste na 12 maanden. Voor meer info, download de brochure op
http://www.magik.be, dan klikken op publicaties en dan op ‘op zak’.

11. Het bedrag van een inschakelingsuitkering is:
b] Lager dan een ‘echte’ werkloosheidsuitkering.
12. Wie betaalt je inschakelingsuitkering uit?
b] Een vakbond of de hulpkas voor werklozen.

13. Komt iedereen in aanmerking voor een individuele beroepsopleiding (IBO)?
a] Ja, mits bepaalde voorwaarden.
14. Loop je kans je uitkering te verliezen als je als werkzoekende niet reageert op sms-berichten of e-mails
met jobaanbiedingen van de VDAB?
a] Ja.
15. Worden alle schoolverlaters snel door de VDAB gecontacteerd voor begeleiding?
a] Ja.
16. Heeft de VDAB een jobdatabank op het internet die gratis te raadplegen is?
a] Ja.
17. Je bent 23 jaar en woont alleen met je dochtertje van 2 jaar. Hoeveel bedraagt je inschakelingsuitkering?
c] Ongeveer € 1214,00.
18. Is het belangrijk dat je een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebt bij het starten van je eerste werkdag?
a] Ja.
19. Is zwartwerk altijd nadelig?
a] ja, want je bent niet verzekerd tegen arbeidsongevallen en je bouwt geen enkel recht op. Na je zwartwerk
krijg je geen werkloosheidsuitkering, word je ziek dan krijg je niks en zwartwerk telt ook niet mee voor je
pensioen. Word je betrapt op zwartwerk dan staat je een boete te wachten en word je geschorst van je
recht op uitkeringen.
20. Bij uitzendarbeid spelen drie partijen mee: jij, het interimkantoor en het bedrijf waar je gaat werken.
Wie is dan eigenlijk je werkgever?
b] Het interimkantoor.
21. Voor vragen in verband met de kinderbijslag kan je terecht bij:
c] FAMIFED.

22. Waar of niet waar? Op een loonfiche staan steeds het nettoloon en het brutoloon?
a] Waar.

23. Is jeugdvakantie een recht voor elke schoolverlater?
a] Ja, onder bepaalde voorwaarden.
24. Waar of niet waar? Om een zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen moet je 18 jaar of ouder zijn.
a] Waar.
25. Wat is gemeenschapsdienst?
b] Vrijwilligerswerk ten dienste van de gemeenschap.
26. Wat krijg je zeker mee na je inschrijving bij de VDAB?
c] Een inschrijvingsbewijs.
27. Moet je je opnieuw inschrijven als je werkt tijdens je beroepsinschakelingstijd en daarna werkloos wordt?
a] Ja, na 28 dagen schrijf je je opnieuw in.
28. Waar of niet waar? Na elke beëindigde tewerkstelling moet je een C4-formulier krijgen.
a] Waar.

29. Van zodra je begint te werken of een uitkering krijgt moet je:
a] Je laten inschrijven bij een ziekenfonds
30. Mag de VDAB je inspanningen om werk te zoeken, controleren?
a] Ja, daarom hou je best alle bewijzen bij.
Word je opgeroepen voor een controlegesprek, dan kan je steeds een beroep doen op je vakbond. Jongeren
kunnen onder bepaalde voorwaarden gratis lid worden van de vakbond.

31. Geef 8 tips om goed te solliciteren!
32. Wat doe je zeker niet tijdens een sollicitatiegesprek? Geef 5 voorbeelden.

33. Zijn een motivatiebrief en cv hetzelfde?
b] Nee.
Wil je meer info, download de brochure op www.vlaamsabvv.be en klik op publicaties en dan op
‘solliciteren, hoe doe ik dat?’
34. Is het waar of niet waar dat je aan je nieuwe werkgever het origineel van je diploma of getuigschrift moet
opsturen?
b] Niet waar.

35. Kan je als jongere in het buitenland gaan werken?
b] Ja, je mag overal gaan werken, ook in het buitenland.
36. Moet je je werkgever verwittigen bij ziekte?
a] Ja, onmiddelijk
37.Waar of niet waar? Je kan als werkzoekende treintickets kopen tegen sterk verminderde prijs?
c] als ik mij moet verplaatsen voor een sollicitatiegesprek
38. Waar of niet waar? Iedere werkzoekende die een door de VDAB erkende opleiding volgt, kan een gratis
busabonnement krijgen.
a] Waar. Onder bepaalde omstandigheden.
voor meer info, raadpleeg je werkwinkel

