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Je oogappel heeft zijn diploma op zak. 

Proficiat! Voor je jezelf een schouderklopje 

geeft voor al die jaren geduld, doorloop je 

samen met je kind best volgende stappen.

Hoera, geslaagd! 
Tijd voor een feestje!

Is je schoolverlater ouder dan 25? Al aan 

het werk? Of zitten de 12 maanden als 

schoolverlater erop? Dan stopt het Groeipakket. 

Dit is ook hét moment voor je kind om zich aan 

te sluiten bij een ziekenfonds. Zo, je kleine telg 

is helemaal uitgegroeid. En, heb je al last van  

het lege-nestsyndroom? ;) 

Op eigen benen staan

Een centje bijverdienen

Is je spruit jonger dan 18? Dan mag hij of zij 

onbeperkt werken. Want tot dan zijn er geen 

beperkingen op het Groeipakket voor wat 

betreft studies of werk. Joepie! Is je telg 18+ 

en heeft het z’n droomjob nog niet gevonden? 

Geen nood! Ondertussen mag je schoolverlater 

bijklussen. Zolang hij minder dan 80 uur per 

maand werkt, behoud je het Groeipakket.

Is je kind klaar met studeren? Dan heeft je 

schoolverlater nog recht op 12 maanden 

Groeipakket. Dit recht stopt van zodra het 

meer dan 80 uur per maand werkt, een 

uitkering krijgt of ouder dan 25 jaar is.

Tot 12 maanden  
Groeipakket

De volgende logische stap: laat zoon- of 

dochterlief zich inschrijven bij de VDAB als 

werkzoekende. Is het verplicht? Neen, maar 

het is wél aangeraden. Dat is namelijk nodig 

om na de periode als schoolverlater een 

inschakelings- of werkloosheidsuitkering te 

kunnen krijgen van de RVA. Oef! Let op,  

hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

De helft van de ouders raadt aan om zo snel 
mogelijk werk te zoeken, een kwart advi-
seert eerst een lange vakantie en 13% zou 
z’n kind nog graag naar het buitenland zien 
gaan vooraleer werk te zoeken. 

Meer weten over het  

Groeipakket als schoolverlater?  

Ontdek er alles over op  

www.myfamily.be/schoolverlater

Inschrijven bij VDAB? 
Goed idee!

Je kind is schoolverlater… 

MyFamily maakte voor ouders van schoolverlaters een handig 

stappenplan. Doorloop samen met je kind deze vijf simpele stappen 

en je hebt er in 1-2-3 een pak minder zorgen bij!

WAT NU?

De meeste ouders (75%) kijken uit naar 
de dag dat hun kind het huis verlaat, 
maar geven aan tegelijk last te zullen 
hebben van het lege-nestsyndroom.

De meeste ouders (65%) laten hun kind 
nog een paar jaar thuis wonen nadat het 
z’n diploma behaald heeft. 24% houdt 
z’n kind liefst zo lang mogelijk thuis. 

Reken voor 
jouw familie op

http://www.myfamily.be/schoolverlater

