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LIMBURG

Stuvohuis Campus Diepenbeek
Agoralaan gebouw B, bus 1

3590 Diepenbeek
(afspraak ook mogelijk op andere campussen)

011 180 180
socialedienst.limburg@ucll.be 

 www.ucll.be/socialedienstlimburg

LEUVEN

Van Dalecollege
Naamsestraat 80, bus 5415

3000 Leuven

016 324 428
socialedienst@kuleuven.be 

www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/
socialedienst
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EEN OPLEIDING OP JOUW MAAT ....
Verder studeren doe je om de juiste redenen. “Nog geen zin om te gaan 
werken”, mag niet doorslaggevend zijn.
 
Stel jezelf volgende vragen bij de keuze van een opleiding:
• Wil je een heel andere opleiding  volgen of eerder een opleiding die 
 een specialisatie vormt op je initiële opleiding?
• Studeer je graag toepassingsgericht of zoek je verdieping op weten- 
 schappelijk vlak? 
• Wil je een jaar verder studeren of langer?
• Heb je alle mogelijkheden onderzocht?  
 www.associatie.kuleuven.be > zoekterm: opleiding op maat
   www.verderstuderen.be
 www.onderwijskiezer.be
• Graag naar het buitenland? 
 www.hogeronderwijsregister.be/naar-het-buitenland 

• Schrijf je zo snel mogelijk in bij de VDAB als schoolverlater: 
 www.vdab.be/jongeren
• Informeer bij je opleiding hoe je je kan inschrijven als alumnus. Zo 
 bouw je een netwerk op.
• Tips om goed te solliciteren: 
 www.vdab.be/jongeren
 www.werkwinkel.be
 www.vacature.be
 www.jobat.be
• Neem niet zomaar elke job aan, zeker niet als dit onder je diploma is. 
 Het risico bestaat dat je er langer over doet om uiteindelijk tot een job 
 op jouw niveau te komen. Houd rekening met je interesses en talenten.
• Denk al aan veel later: het kan interessant zijn om je studiejaren te 
 laten regulariseren met het oog op je pensioen:  
 www.onprvp.fgov.be > zoekterm: studieperiode regulariseren

HET FINANCIËLE PLAATJE ...
• Tijdens een periode van 1 jaar  (= beroepsinschakelingstijd) kan   
 je mogelijk je kinderbijslag behouden en voor ziekte en ongeval 
 verzekerd blijven via je ouders.
• Na je beroepsinschakelingstijd kan je een zgn. ‘inschakelings- 
 vergoeding’ ontvangen als je nog geen 25 jaar bent en dit voor   
 maximaal 3 jaar.
 www.vdab.be/jongeren > zoekterm: beroepsinschakelingstijd
 www.famifed.be > zoekterm: werkzoekende schoolverlater

HET FINANCIËLE PLAATJE ...
• Je krijgt geen studietoelage van de Vlaamse overheid voor een   
 derde bacheloropleiding, een banaba of een postgraduaat.
• Je krijgt kinderbijslag voor een inschrijving van meer dan 27   
 studiepunten, maar niet als je 25 jaar of ouder bent.
• Als je hoofdactiviteit studeren is, kan je werken met een  
 studentencontract (ongeacht je leeftijd).  
  www.studentatwork.be 
 www.centenvoorstudenten.be

... ALS ZELFSTANDIGE ...
• Bereid je goed voor. Welke ondernemingsvorm wil je?   
 Heb je een goed financieel plan? Schrijf je in via een erkend  
 ondernemingsloket bij de Kruispuntbank van Onder- 
 nemingen.
• Als zelfstandige moet je je verplicht aansluiten bij een sociaal  
 verzekeringsfonds en een ziekenfonds. 
• Als je al werkt als werknemer, kan je zelfstandige in bijberoep  
 worden. 
 www.vdab.be > zoekterm: ondernemer 
 www.economie.fgov.be/publicaties > soort publicatie: starters

WERKEN EN STUDEREN COMBINEREN
Je wil een baan combineren met studeren? Misschien heb je recht 
op tijdskrediet/loopbaanonderbreking of educatief verlof.
www.centenvoorstudenten.be

... ALS WERKNEMER ...
• Lees je contract aandachtig na voor je ondertekent.
• Eerste jaar aan het werk en nood aan vakantie? Kijk na of je  
 in aanmerking komt voor jeugdvakantie:  
 www.rva.be > zoekterm: jeugdvakantie
• Sluit je aan bij een ziekenfonds om je te verzekeren in geval  
 van ziekte en ongeval.

Opgepast, je bent geen student meer !
Informeer naar de gevolgen voor jouw 

kinderbijslag en ziekteverzekering.
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