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Beste lezer

Momenteel heb je de brochure van Comé, de vormingsdienst van de Liberale 
Vakbond in de hand. Hierin vind je het vormingsaanbod van 2017 – 2018. 
Iedereen kan voor een programma inschrijven. Voor sommige doelgroepen 
bestaat een specifieke vorming.

Ben je momenteel aan het werk, dan raden we je de vorming ‘Rechten en 
plichten – deel 2’ aan, misschien gecombineerd met een gespecialiseerde 
vorming Loonfiscaliteit of Pensioenen. Ook als je niet (meer) aan het werk 
bent, dan kan je inschrijven voor de vormingen informatica of ‘Kennis Troef – 
deel 2’. Enkel wie meer dan 55 jaar en niet meer aan het werk is, kan naar  
de seniorenvorming komen.

Verkozen in je bedrijf? Indien dit in 2016 de eerste keer was en je nog geen 
vorming voor afgevaardigden hebt gevolgd, voorzien wij een residentiële 
beginnersweek in Gent. Was je reeds vroeger verkozen of heb je vorig jaar de 
beginnerscursus gevolgd, dan zijn de vormingen OR of CPBW iets voor jou. 
Voor beide vormingssoorten is er keuze uit een residentiële formule in Gent 
of een provinciale formule in je eigen provincie. Let wel op: voor de OR zijn 
er 2 niveaus. Nieuw dit jaar zijn de vormingen voor de Syndi cale Delegatie. 
Wie meerdere mandaten heeft, kan voor maximum 2 vormingen inschrijven. 
Werk je in de Non-profit? Dan hebben we voor jou een apart programma.

Vind je in dit aanbod nog niet terug wat je zoekt, breng ons dan op de hoogte 
van je vormingsbehoefte. Misschien maken we dan wel een vorming op maat 
voor jou!

Inschrijven kan je door het antwoordblad in te vullen en terug te sturen.  
Je kan ook gemakkelijk inschrijven via de website. Doe dit voor 21 augustus 
zodat wij tijdig de planning in orde kunnen brengen en de documenten 
naar je werkgever kunnen verzenden. Verder in deze  brochure staat meer 
praktische info. Belangrijk om te herhalen is dat de vormingen gratis zijn voor 
ACLVB-leden en kunnen gevolgd worden onder Betaald Educatief Verlof. 
Afgevaardigden hebben ook Syndicaal Verlof.  
We hopen je te mogen verwelkomen!

Katrien Allaert • Coördinator Comé vzw
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VORMING OP MAAT

vorming op maat

De vormingen van Comé spreken een breed publiek aan. Doorgaans zitten er werknemers  
uit verschillende bedrijven en sectoren bij elkaar, wat zorgt voor interessante uitwisselingen.

Soms kan je als sector of als bedrijf echter een specifieke opleidingsbehoefte hebben. Aarzel 
dan niet om contact op te nemen met ons (come@aclvb.be) of met je Bestendig Secretaris. 
We bekijken samen of we op jouw vraag kunnen inspelen en een ‘vorming op maat’ kunnen 
organiseren. 

Een vorming op maat kan uit één of meerdere dagen bestaan of uit één of meerdere sessies 
in de voormiddag, namiddag of ’s avonds. De voorbije jaren organiseerden wij bijvoorbeeld 
een vijfdaagse vorming op maat voor de firma Bosch in Tienen, de Antwerpse haven en de 
bewakingssector. Dit vormingsjaar zal een vorming Nederlands voor Franstaligen doorgaan  
voor afgevaardigden in Vilvoorde en ook opnieuw in West-Vlaanderen. 

In samenspraak met de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke organiseren we ook sectorale 
overlegdagen. Op deze momenten bieden we afgevaardigden de mogelijkheid om over hun 
sector van gedachten te wisselen of worden actuele zaken uit de sector overlegd en toegelicht. 
Indien er voor jouw sector een overlegdag wordt georganiseerd zal je hiervoor tijdig een 
uitnodiging ontvangen. 

Rudy Descamps

“Mijn ervaring als lesgever bij Comé is dat de cursisten iedere keer 
stuk voor stuk gemotiveerd zijn. Het is geweldig om de mensen 
over hun vak te horen vertellen en dat ik mijn kennis kan delen. 
Dit geeft mij ontzettend veel energie en voldoening.
Het boeit me enorm welke vraagstelling er steeds uit de groep 
komt, kortom lesgeven voor Comé is voor mij een leuke en 
 positieve ervaring waarbij ik hoop op een lange samen werking 
met de vormingsdienst en de cursisten!”
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AFGEVAARDIGDEN OR • CPBW • SD

1. De Ondernemingsorganen • beginners

Ben je in 2016 voor het eerst verkozen als afgevaardigde in een 
overlegorgaan en heb je nog geen vorming gevolgd in het kader 
van je mandaat? Dan is deze vorming dé introductie voor jou als 
beginnende afgevaardigde. 

Je krijgt inzicht in de werking en de bevoegdheden van zowel de OR, 
het CPBW als de SD. Verder krijg je uitleg over de voorbereiding en 
het verloop van een vergadering en krijg je tips voor het notuleren 
tijdens het discussiëren. Hoe kan je in het overleg je adviezen op een 
professionele wijze duidelijk maken en welke invloed heeft je verbale 
en non-verbale communicatie? We brengen ook een bezoek aan  
de administratieve zetel en we voorzien twee avondsessies over  
de actualiteit. Kortom, deze vorming geeft je een goede basis om  
je te sterken in je nieuwe rol als afgevaardigde.

De datum: 09 – 13.10.2017

Afgevaardigden Ondernemingsraad (OR)/Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)/
Syndicale Delegatie (SD)

Voor wie?
Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden OR, CPBW  
en/of SD.

Onder welke formule? 
Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof  
(40 u. residen tieel of 32 u. provinciaal).

Wat en wanneer? 
(bij een te groot aantal inschrijvingen wordt een extra groep met 
andere data voorzien)
• De Ondernemingsorganen • beginners: een vijfdaagse 

 residentiële vorming in Gent 
• De OR • niveau 1: een vijfdaagse residentiële vorming in Gent
• De OR • niveau 2: een vijfdaagse residentiële vorming in Gent. 

Je hebt de keuze uit een volledige week (5 aaneensluitende 
 dagen) of een onderbroken week (2 + 3 aaneensluitende 
dagen).

• De OR/SD: een provinciale vorming (2 x 2 dagen in je eigen 
provincie zonder overnachting)

• Het CPBW: een vijfdaagse residentiële vorming in Gent. Je hebt 
de keuze uit een volledige week (5 aaneensluitende dagen) of 
een onderbroken week (2 + 3 aaneensluitende dagen).

• Het CPBW/SD: een provinciale vorming (2 x 2 dagen in je eigen 
provincie zonder overnachting)

• Het Uitgebreid CPBW: een vijfdaagse residentiële vorming  
in Gent

• De Syndicale Delegatie: een vijfdaagse residentiële vorming  
in Gent

• Afgevaardigden in de Non-profit: een vijfdaagse residentiële 
vorming in Gent

Let op! Voor eenzelfde overlegorgaan kan je een residentiële en 
een provinciale vorming niet  combineren. Heb je drie mandaten, 
dan kan je maximum voor twee vormingen voor afgevaardigden 
inschrijven.

“Als kersverse coördinator van de jongerenwerking Freezbe kijk 
ik er naar uit om les te geven voor Comé. Ik zie het als twee-
richtingsverkeer: ik probeer om de cursisten kennis bij te brengen 
en in ruil kom ik in contact met tal van mensen die elke dag 
opnieuw het syndicalisme in de praktijk brengen. Op die manier 
is het voor mij ook een leerrijke en waardevolle ervaring!”

Arn Houthooft

“Als lesgever bij Comé kom 
je met heel wat mensen uit 
verschillende bedrijven en sec-
toren in aanraking. Ik probeer 
tijdens de vormingen dan ook 
steeds om op een interactieve 
manier mijn inhoudelijk ver-
haal te combineren met hun 
ervaringen uit het werkveld. 
De wisselwerking tussen 
theorie en praktijk maakt het 
lesgeven aan deze doelgroep 
net zo leuk, op die manier leert 
iedereen van elkaar.”

Laïla Aissa
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AFGEVAARDIGDEN OR • CPBW • SD

2. De Ondernemingsraad 

2.1 Residentieel • Niveau 1
In 2016 ben je voor het eerst verkozen als afgevaardigde in  
de  Ondernemingsraad en je hebt vorig jaar de vorming voor  
de  beginners (Sociale relaties op het bedrijfsvlak) gevolgd.  
Deze nieuwe vorming is het vervolg op deze vorming.

Om met kennis van zaken te kunnen overleggen over de financiële 
situatie van je onderneming gaan we dieper in op de complexe mate-
rie van de EFI; de Economische en Financiële Informatie. Gedurende 
twee dagen overloop je niet alleen de belangrijkste principes van een 
boekhouding, maar word je ook wegwijs gemaakt in de balans en 
de resultatenrekening en leer je hoe je een jaarrekening kan lezen. 
Voorbeelden en oefeningen zorgen ervoor dat je deze materie snel 
onder de knie krijgt.
In deze vorming leer je ook hoe je je rol als onderhandelaar het beste 
opneemt. Je krijgt allerhande tips waarmee je als afgevaardigde de 
beste akkoorden kan sluiten. Die akkoorden resulteren vaak in het 
afsluiten van een cao. Hoe wordt dit in België geregeld? Zowel de 
interprofessionele, de sectorale en de ondernemingscao’s passeren 
de revue. Tijdens deze vorming voorzien we ook twee avondsessies 
waarin we o.a. de ‘Weetwijzer’ van dichtbij gaan bekijken.
 

De data:
Groep 1: 23 – 27.10.2017
Groep 2: 25 – 26.01.2018 + 19 – 21.02.2018

2.2 Residentieel • Niveau 2
In 2016 ben je opnieuw verkozen in de Ondernemingsraad. 
In dit vormingsaanbod kan je 2 thema’s kiezen uit onderstaande lijst:

Einde loopbaan? Geen probleem!
Krijg je van je collega’s vragen over de reglementering en de voor-
waarden rond het SWT? Of wensen ze informatie over tijdskrediet of 
specifiek rond landingsbanen? Overwegen ze om te gaan genieten 
van een vervroegde pensionering? Sommigen maken zich misschien 
zorgen over hun pensioenuitkering. Na deze tweedaagse kan je jouw 
collega’s in het bedrijf zeker verder helpen!

Maak werk van werkloosheid
In deze praktische cursus bespreken we allerlei vormen van tijdelijke 
werkloosheid (economische oorzaken, slecht weer, collectieve slui-
ting, …). Daarnaast hebben we het ook over deeltijdse tewerkstelling, 
jeugdvakantie-uitkering en seniorvakantie-uitkering. Welke gevolgen 
heeft SWT in dit kader? We bekijken tot slot de online-diensten van 
de overheid, e-government. 

Wees secuur over de arbeidsduur
Arbeidsduur en flexibiliteit zijn op de werkvloer veelbesproken begrip-
pen. Bedrijven gaan er heel verschillend mee om. Werkt iedereen in 
jouw bedrijf met vaste uren of zijn er ook werknemers met variabele 
uren? Of met een variabel deeltijds uurrooster? Vraagt de werkgever 
te pas en te onpas om overuren te presteren en hoe flexibel moet je 
als werknemer zijn?

Een beleid rond uitzendarbeid
Weet je voor welke motieven een werkgever beroep kan doen op 
uitzendarbeid? Wat zijn de arbeidsvoorwaarden van deze ‘tijdelijke’ 
collega’s en welke regels moeten er bij opeenvolgende arbeidsover-
eenkomsten nageleefd worden? Je komt alles te weten over uitzend-
arbeid zodat je als afgevaardigde ook in jouw bedrijf deze collega’s 
met raad en daad kan bijstaan.

Bekend met het arbeidsreglement 
Het arbeidsreglement regelt de arbeidsverhoudingen tussen werk-
nemer en werkgever. Maar is dat ene document altijd voor iedere 
werknemer van toepassing? Ken je de vermeldingen die in zo’n 
reglement moeten worden opgenomen? Stel dat er een wijziging in 
het arbeidsreglement moet worden doorgevoerd, weet je dan welke 
procedure er moet worden gevolgd? En wat met alle mogelijke 
 aspecten rond ‘privacy’: horen die ook thuis in het arbeidsreglement? 

Zoals ieder jaar worden er twee avondsessies over de actualiteit voor-
zien en gaan we op bedrijfsbezoek of maken we een culturele uitstap.

De data en thema’s waaruit je kan kiezen:
• Einde loopbaan? Geen probleem!  

+ Maak werk van werkloosheid: 
13 – 15.11.2017 + 18 – 19.12.2017

• Wees secuur over de arbeidsduur  
+ Een beleid rond uitzendarbeid: 
04 – 08.12.2017 
05 – 07.02.2018 + 15 – 16.03.2018

• Bekend met het arbeidsreglement  
+ Wees secuur over de arbeidsduur: 
15 – 19.01.2018 
26.02 – 02.03.2018

• Een beleid rond uitzendarbeid  
+ Bekend met het arbeidsreglement: 
29 – 31.01.2018 + 08 – 09.03.2018

2.3 Provinciaal  
(ook voor leden van de Syndicale Delegatie)

Kies je om deze vorming provinciaal te volgen, dan komen volgen-
de thema’s in een verkorte versie aan bod: Wees secuur over de 
arbeidsduur, Een beleid rond uitzendarbeid en Wees bekend met het 
arbeidsreglement (zie 2.2). 

De centra en de data waaruit je kan kiezen: 
Antwerpen  → 23 – 24.10.2017 + 20 – 21.11.2017
Gent groep 1 → 19 – 20.10.2017 + 23 – 24.11.2017
Gent groep 2 → 19 – 20.02.2018 + 26 – 27.03.2018
Hasselt groep 1 → 07 – 08.11.2017 + 12 – 13.12.2017
Hasselt groep 2 → 09 – 10.01.2018 + 20 – 21.02.2018
Lier → 24 – 25.01.2018 + 07 – 08.03.2018
Roeselare → 08 – 09.02.2018 + 22 – 23.03.2018
Tienen → 26 – 27.02.2018 + 19 – 20.03.2018
Vilvoorde → 27 – 28.11.2017 + 18 – 19.12.2017
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AFGEVAARDIGDEN OR • CPBW • SD

3.  Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

3.1 Residentieel 
In 2016 ben je opnieuw verkozen in het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het Werk. 
In dit vormingsaanbod kan je 2 thema’s kiezen uit onderstaande lijst:

Arbeidsre-integratie in de praktijk
Sinds 1 december 2016 is een nieuw Koninklijk Besluit over de 
re-integratie van langdurig zieke werknemers van kracht. We gaan 
na wat de ervaringen zijn op de werkvloer. Wat is jouw taak hierin als 
afgevaardigde en hoe ga je ermee om?
De meeste bedrijven hebben een vertrouwenspersoon waar de 
werknemer bij terecht kan als er bijvoorbeeld sprake is van pesten 
op het werk of als iemand afstevent op een burn-out. We bespreken 
de vaardigheden die een vertrouwenspersoon moet bezitten en gaan 
dieper in op de procedures waar hij zich moet aan houden. 

Inventief preventief
De werkgever dient wettelijk een preventiebeleid te voeren ter bevor-
dering van het welzijn van de werknemers. In deze vorming kom je te 
weten welke doelstellingen er worden opgenomen en welke invloed 
je kan hebben als CPBW-afgevaardigde. We gaan dieper in op de 
risicoanalyse, een belangrijke tool die in het preventiebeleid niet mag 
ontbreken. Waarom is de risico analyse belangrijk? Wie zorgt voor de 
uitwerking en wanneer?

De afgevaardigde in de kijker
Als afgevaardigde komen er heel wat vragen en taken op je af. Wan-
neer kan je een collega doorverwijzen? Waar trek je als afgevaardigde 
zelf de grens en hoe combineer je je taak als afgevaardigde met je 
job? Zijn er verschillen in taken als je al dan niet vrijgesteld bent? 
Uiteraard zijn er geen pasklare antwoorden op alle vragen maar door 
het uitwisselen van ervaringen, komen we al een heel eind verder.

Gezond naar en op het werk
Hoe zit het met het gezondheidsbeleid op jouw arbeidsplaats? Wat 
kan de werkgever nog doen om zijn werknemers aan te zetten tot 
en te ondersteunen bij een gezonde levensstijl? We bekijken in deze 
vorming de wetgeving, de argumenten, de werkwijze en de randvoor-
waarden betreffende het gezondheidsbeleid.
In veel bedrijven is de fietsvergoeding al ingeburgerd waardoor werk-
nemers aangezet worden om op een actieve manier naar het werk te 
komen. Sinds enkele jaren is er sprake van het mobiliteitsbudget.  
In de cursus wordt de praktische uitwerking van dit mobiliteitsbudget 
uitgelegd.

EHBO (deze opleiding komt aan bod tijdens alle residentiële 
CPBW-vormingen)
De opleiding bestaat uit theorie en praktijk. Het theoretisch deel be-
handelt de meest voorkomende vormen van EHBO zoals bloedingen 
stelpen, breuken stabiliseren, brandwonden behandelen, … 
In het praktische deel leer je de noodzakelijke handelingen van de 
eerste hulp toepassen. 
Let op! Het gaat om een basisopleiding en geen bijscholing.  
Je ontvangt na het volgen van deze opleiding geen attest.

De data en thema’s waaruit je kan kiezen:
• Inventief preventief + De afgevaardigde in de kijker: 

23 – 27.10.2017
• Arbeidsre-integratie + Gezond naar en op het werk: 

06 – 10.11.2017
• Arbeidsre-integratie + De afgevaardigde in de kijker: 

11 – 13.12.2017 + 01 – 02.02.2018 
19 – 23.03.2018

• Inventief preventief + Gezond naar en op het werk: 
11 – 12.01.2018 + 05 – 07.03.2018

• Arbeidsre-integratie + Inventief preventief: 
08 – 09.02.2018 + 12 – 14.03.2018

• Gezond naar en op het werk + De afgevaardigde in de kijker: 
26 – 30.03.2018 

“Lesgeven bij Comé is een verrijking 
voor mijn professionele ontwikkeling.
Het geeft me een goede gelegenheid 
om theorie te koppelen aan praktijk 
door de voorbeelden en ideeën van de 
deelnemers. Door de feedback krijg ik 
ook een beter beeld van de informatie 
die nodig is voor onze leden.”

Ziggy Duquet
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3.2 Residentieel • Uitgebreid CPBW
Sedert de wet van 23 april 2008 hebben de Comités voor Preventie 
en Bescherming op het Werk in bedrijven die geen Ondernemings-
raad of geen vakbondsafvaardiging hebben, er belangrijke econo-
mische en sociale bevoegdheden bij gekregen. Voor effectieve en 
plaatsvervangende leden van een CPBW met uitgebreide bevoegd-
heden organiseren we deze aparte vorming.

De volgende onderwerpen staan op het programma:

Preventiebeleid 
Zoals gesteld in de Welzijnswet van 4 augustus 1996 dient de 
werkgever een preventiebeleid te voeren ter bevordering van het 
welzijn van de werknemers. In deze vorming kom je te weten welke 
doelstellingen er allemaal worden opgenomen en welke invloed je 
kan hebben als CPBW-afgevaardigde. 
Verder gaan we dieper in op de risicoanalyse, een belangrijke tool die 
niet mag ontbreken in het preventiebeleid. Waarom is het belangrijk? 
Wie zorgt voor de uitwerking en wanneer? Je leert je taken analyse-
ren, risico’s inventariseren en evalueren om van daar uit preventie-
maatregelen op te stellen.

EFI
In deze vorming komt de economische en financiële informatie van de 
onderneming aan bod. De jaarrekening, de balans, en ook boekhoud-
kundige aspecten worden uitvoerig toegelicht en ingeoefend. Het 
correct leren interpreteren van deze informatie is het uitgangspunt.

De datum: 14 – 15.12.2017 + 08 – 10.01.2018

Let op! Je kan deze vorming niet combineren met een tweede resi-
dentiële en/of provinciale vorming voor afgevaardigden CPBW. 

3.3 Provinciaal (ook voor leden van de Syndicale Delegatie)
Dit jaar komen in de provinciale vorming alle thema’s van de 
residentiële vorming in een samenvattende versie aan bod, behalve 
de EHBO-opleiding. De omschrijving van de thema’s vind je onder 
punt 3.1. 

De centra en de data waaruit je kan kiezen:
Antwerpen → 13 – 14.11.2017 + 18 – 19.12.2017
Gent groep 1 → 12 – 13.10.2017 + 16 – 17.11.2017
Gent groep 2 → 29 – 30.01.2018 + 26 – 27.02.2018
Hasselt → 06 – 07.02.2018 + 13 – 14.03.2018
Lier → 06 – 07.12.2017 + 21 – 22.02.2018
Roeselare → 25 – 26.01.2018 + 22 – 23.02.2018
Tienen → 16 – 17.10.2017 + 20 – 21.11.2017
Vilvoorde → 04 – 05.12.2017 + 22 – 23.01.2018

4. De Syndicale Delegatie

Je hebt een mandaat in de Syndicale Delegatie.
Een hoofdrolspeler in het sociaal overleg binnen het bedrijf is de 
Syndicale Délégué. De Syndicale Delegatie regelt de arbeidsverhou-
dingen, bewaakt de correcte toepassing van de sociale wetgeving, 
onderhandelt, wijzigt het arbeidsreglement en treedt op bij collectieve 
en individuele conflicten. 

In deze vorming komen zowel de bevoegdheden van de SD, gespreks-
vaardigheden, beïnvloedingstechnieken en onderhandelingstechnie-
ken aan bod. Een lessenpakket ontworpen op maat van de Syndicaal 
Afgevaardigde!

De data: 
Groep 1: 06 – 10.11.2017
Groep 2: 22 – 24.01.2018 + 22 – 23.02.2018 

Let op! De vorming voor de Syndicale Delegatie wordt enkel resi-
dentieel aangeboden. Indien je een provinciale vorming wil volgen, 
kan je je inschrijven voor een provinciale vorming OR/SD of een 
provinciale vorming CPBW/SD. 

5. Afgevaardigden Non-profitsector
 
Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van de OR, het 
CPBW en/of de SD die werken in volgende paritaire comités van de 
Non-profit: 
• PC 330 (in België)
• PC 318, 319, 327, 329 en 331 (in Vlaanderen)

Hier behandelen we de sociale actualiteit binnen de Non-profit. We 
kaarten ook thema’s aan die specifiek zijn voor de sector. We maken 
van deze bijeenkomst gebruik om ervaringen uit te wisselen en een 
bedrijf uit de sector te bezoeken.

Let op! Deze vorming valt niet te combineren met een andere vor-
ming voor afgevaardigden tenzij je meerdere mandaten hebt.

De data:
Non-profit in België: 16 – 17.10.2017 + 29.11 – 01.12.2017 
Non-profit in Vlaanderen: 18 – 20.10.2017 + 27 – 28.11.2017
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WERKNEMERS

6. Rechten en plichten in je job • deel 2

Voor wie? 
Voor alle werknemers met syndicaal engagement. 

Onder welke formule? 
Onder Betaald Educatief Verlof (40 u.) of in je vrije tijd. 

Wat en wanneer?
Het basisgedeelte bestaat uit drie (niet-opeenvolgende) 
vormingsdagen tussen oktober 2017 en maart 2018. De data 
van jouw centrum worden je zes weken voor de aanvang van de 
cursus meegedeeld. 
Deze drie vormingsdagen worden aangevuld met een tweedaagse 
residentiële vorming in Oostende die zal plaatsvinden in april, mei 
of juni 2018. 

Waar? 
Je hoeft geen centrum te kiezen. Je wordt automatisch ingedeeld 
in een van de lokale groepen van je Bestendig Secretaris. 

Deeltijdse werkhervatting: gevolgen in de praktijk
Sinds kort wordt een werknemer in een periode van arbeidsonge-
schiktheid een aangepaste of andere job aangeboden. Enkele voor- 
en nadelen zijn vast te stellen. Denk maar aan de effecten op het 
verlof, het uurrooster of de uitkeringen. Enkel met de juiste informatie 
kan de werknemer alvast een juiste beslissing nemen. 

Ontslag om dringende reden en aansprakelijkheid
Er bestaan verscheidene redenen tot dringend ontslag. Welke zijn 
deze nu juist? Ook is het belangrijk om de juridische procedure te 
kennen zodat men weet wat mag en wat niet. In dit kader halen we 
ook verschillende soorten aansprakelijkheden van een werknemer 
aan. Een discussiepunt die in iedere onderneming wel eens wordt 
gevoerd.

Jaarlijkse vakantie 
Het aantal vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, is af-
hankelijk van persoon tot persoon. Ook het vakantiegeld varieert. Maar 
hoe wordt dat nu weer juist berekend? En mag een werknemer ook 
altijd verlof nemen? Of zijn er een aantal verplichtingen waar hij reke-
ning mee moet houden? In deze vorming komen ook de aanvullende 
vakantie, de jeugd- en de seniorenvakantie aan bod. 

Sociale actualiteit
Een Bestendig Secretaris van jouw zone belicht de actuele tendensen 
binnen de verschillende bedrijven. Je krijgt de kans om de moeilijk-
heden die je binnen je bedrijf ondervindt, aan te kaarten.

Caroline Van de Sande

Circulaire economie & digitalisering
We denken bij circulaire economie spontaan aan recycleren. 
Maar denkt jouw bedrijf voldoende na over de mogelijkheden om 
grondstoffen en producten te hergebruiken of kan dit efficiënter? We 
bekijken ook of dit alles een impact heeft op de jobs in de bedrijven. 

De Belgische economie en arbeidsmarkt, hoe staan we ervoor?
De Belgische economie is een populair gespreksonderwerp. Om een 
aantal vaak vertelde clichés te kunnen ontkrachten of bevestigen, 
is het noodzakelijk een aantal economische termen zoals Werkloos-
heidsgraad, begrotingstekort, … correct en volledig uit te leggen. 

“Als jurist sociaal recht heb je in de praktijk maar een beperkt contact met de leden. Een vorming van 
Comé is dan ook de ideale gelegenheid om hierin verandering te brengen. Bovendien zijn deze lessen 
het moment om een aantal juridische misverstanden uit de wereld te helpen. Hiernaast zorgen deze vor-
mingen er voor dat je meer voeling krijgt met de problemen die zich voordoen op de werkvloer en welke 
impact deze hebben op het leven van onze leden. Deze informatie kan ik nadien benutten bij de regeling 
van geschillen tussen werknemers en werkgevers. De vormingen van Comé zijn bijgevolg niet enkel een 
meerwaarde voor de cursisten maar zeker ook voor de lesgever.”
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WERKNEMERS

7. Loonfiscaliteit 

Voor wie? 
Voor werknemers die zich willen specialiseren in loonfiscaliteit. 

Onder welke formule?
Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd.

Wat? 
Deze praktische opleiding behandelt diverse soorten loon-
elementen en gaat in op de fiscale en sociale behandeling van 
deze vergoedingen en de vermelding op de fiscale fiches. 
We zoomen in op de berekening van het vakantiegeld, exceptio-
nele vergoedingen en andere (belastbare) premies en bekijken de 
nieuwe vormen van alternatieve verloningen en eventuele fiscale 
valkuilen daaraan verbonden.
We leggen linken van het loon naar de belastingaanslag. Ook de 
uiteenlopende verminderingen die voorkomen in de bedrijfsvoor-
heffing worden uitvoerig toegelicht. We zoeken uit waar zich dat 
situeert in de belastingberekening aan de hand van praktische 
workshops. 
We ronden deze cursus af door op de laatste dag met internet-
tools en rekenmodules te werken m.b.t loon en fiscaliteit. Nieu-
wigheden die voorkomen in de meest recente belastingsoftware 
blijven ook niet onbesproken.

Waar en wanneer?
Aalst → 02 – 03.10.2017 + 04 – 05.12.2017
Antwerpen → 14 – 15.03.2018 + 21 – 22.03.2018
Gent groep 1 → 16 – 17.10.2017 + 18 – 19.12.2017
Gent groep 2 → 18 – 19.01.2018 + 07 – 08.03.2018
Hasselt → 23 – 24.10.2017 + 16 – 17.01.2018
Lier → 08 – 09.11.2017 + 10 – 11.01.2018
Roeselare → 16 – 17.11.2017 + 19 – 20.02.2018
Tienen → 27 – 28.11.2017 + 05 – 06.03.2018
Vilvoorde →  09.01.2018 + 25.01.2018 + 30.01.2018  

+ 01.02.2018

8. Pensioenen

Voor wie?
Voor werknemers met interesse in de pensioenwetgeving en SWT.

Onder welke formule? 
Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd.

Wat?
De pensioenwetgeving is de laatste jaren sterk veranderd. De rege-
ring verwacht dat werknemers langer werken. De afschaffing van het 
brugpensioen, de nieuwe regelingen voor het Stelsel van Werkloos-
heid met Bedrijfstoeslag (SWT), het optrekken van de pensioenleef-
tijd, … wekken onrust op bij de werknemers. 
In deze vorming krijg je les over het SWT, het wettelijk pensioen, het 
aanvullend pensioen en pensioensparen. De laatste dag staan we stil 
bij de psychologische gevolgen van pensionering.

Waar en wanneer?
Aalst → 23 – 24.11.2017 + 15 – 16.01.2018
Antwerpen → 16 – 17.10.2017 + 29 – 30.01.2018
Gent Groep 1 → 23 – 24.10.2017 + 05 – 06.02.2018
Gent Groep 2 → 18 – 19.12.2017 + 05 – 06.03.2018
Hasselt → 04 – 05.12.2017 + 27 – 28.02.2018
Lier → 15 – 16.11.2017 + 07 – 08.02.2018
Roeselare → 13 – 14.11.2017 + 22 – 23.01.2018
Tienen → 06 – 07.11.2017 + 19 – 20.02.2018
Vilvoorde →  21.11.2017 + 12.12.2017 + 06.03.2018  

+ 13.03.2018

“Voor mij was mijn eerste ervaring met Comé vooral plezant! 
Het was een manier om enorm veel verschillende mensen te 
kunnen ontmoeten en van hen te leren. 
Het was een boeiende mix van individuen, die me geholpen 
hebben de inhoud van mijn vorming aan te passen. Het 
was echt niet makkelijk om als Limburgse met een topic als 
‘Assertiviteit en zelfvertrouwen’ naar hartje Antwerpen af te 
zakken, maar ook daar was het boeiend, leerrijk en voor mij 
ook inspirerend!”

Debbie Philtjens
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IEDEREEN

9. Informatica

Voor wie?
Voor iedereen.

Onder welke formule?
Onder Betaald Educatief Verlof (40 u./cursus) of in je vrije tijd.

Waar en wanneer?
• per cursus vijf dagen in Antwerpen, Gent en Hasselt
• per cursus tien avonden in Aalst en Tienen 

De cursussen gaan door van zodra er in dezelfde regio twaalf 
geïnteresseerden zijn. Jouw inschrijving kan hiervoor doorslag-
gevend zijn. 

Tablet voor gevorderden 
Deze vorming is een vervolg op de cursus ‘tablet voor beginners’ en 
is bestemd voor wie deze vorming heeft gevolgd of al kan omgaan 
met de tablet.
Tijdens deze vorming leer je jouw Android toestel op een gevorderd 
niveau instellen, beheren en beveiligen. Je leert vanuit Google Play 
verschillende apps installeren en gebruiken. Tevens maak je kennis 
met Google Cloud, leer je wat synchronisatie is en hoe je het synchro-
niseren onder controle kan houden.

Tournée digitale (niet in Antwerpen)
Tijdens deze vorming leer je werken met de verschillende Cloud-
diensten waarmee je documenten, filmpjes, foto’s, … veilig kan 
opslaan. Verschillende Googlediensten komen uitgebreid aan bod. 
Laat je onderdompelen in de wereld van Facebook, Twitter, LinkedIn 
en geef je sociale leven een boost met een les sociale media.  
Met de cursus Office Outlook krijg je de gelegenheid om een persoon-
lijk mailadres aan te maken en leer je werken met de verschillende 
opties van deze gepersonaliseerde maildienst.
Na deze vorming ben je volledig mee met de nieuwigheden van  
de ICT-wereld!

Excel voor beginners (enkel in Antwerpen)
Kan je al vlot met de computer werken maar nog niet met Excel?  
In deze cursus maken we berekeningen in een rekenblad, werken we 
met reeksen, formules en functies, gebruiken we celverwijzingen en 
maken we grafieken. Hoe je dit alles doet, leer je stap voor stap en in 
je eigen tempo.

Waar en wanneer?

Aalst: 10 avonden • 40 u. BEV/cursus
•  Tablet voor gevorderden: 09.01.2018 +16.01.2018 + 23.01.2018 + 30.01.2018 + 06.02.2018  

+ 20.02.2018 + 27.02.2018 + 06.03.2018 + 13.03.2018 + 20.03.2018
•  Tournée digitale: 10.10.2017 + 17.10.2017 + 24.10.2017 + 07.11.2017 + 14.11.2017 + 21.11.2017  

+ 28.11.2017 + 05.12.2017 + 12.12.2017 + 19.12.2017 

Antwerpen: 5 volledige dagen • 40 u. BEV/cursus
•  Excel: 09.01.2018 + 16.01.2018 + 23.01.2018 + 06.02.2018 + 20.02.2018
•  Tablet voor gevorderden: 27.02.2018 + 06.03.2018 + 13.03.2018 + 20.03.2018 + 27.03.2018

Gent: 5 volledige dagen • 40 u. BEV/cursus
• Tablet voor gevorderden: 17.11.2017 + 24.11.2017 + 01.12.2017 + 08.12.2017 + 15.12.2017 
• Tournée digitale: 12.01.2018 + 19.01.2018 + 26.01.2018 + 02.02.2018 + 09.02.2018

Hasselt: 5 volledige dagen • 40 u. BEV/cursus
• Tablet voor gevorderden: 22.01.2018 + 29.01.2018 + 05.02.2018 + 19.02.2018 + 26.02.2018
• Tournée digitale: 14.09.2017 + 21.09.2017 + 28.09.2017 + 05.10.2017 + 12.10.2017

Tienen: 10 avonden • 40 u. BEV/cursus
•  Tablet voor gevorderden: 04.10.2017 + 11.10.2017 + 18.10.2017 + 25.10.2017 + 08.11.2017  

+ 15.11.2017 + 22.11.2017 + 29.11.2017 + 06.12.2017 + 13.12.2017
•  Tournée digitale: 17.01.2018 + 24.01.2018 + 31.01.2018 + 07.02.2018 + 21.02.2018 + 28.02.2018  

+ 07.03.2018 + 14.03.2018 + 21.03.2018 + 28.03.2018
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IEDEREEN SENIOREN

10. Kennis Troef • deel 2

Voor wie? 
Voor iedereen. 

Onder welke formule? 
Kan gevolgd worden onder Betaald Educatief Verlof (32 u.)  
of in je vrije tijd. 

Waar en wanneer? 
De vorming Kennis Troef – deel 2 wordt georganiseerd van oktober 
2017 tot april 2018. De data zijn nog niet gekend, maar worden je 
minimum zes weken voor aanvang van de cursus toegestuurd. 

Hieronder vind je een overzicht van het tijdstip en de locaties  
waarop de vorming doorgaat:
• 8 vrijdagavonden: Aalst, Halle, Herentals, Lier, Lokeren, Ninove 

en Zottegem; 
• 8 zaterdagvoormiddagen: Antwerpen, Diest en Mechelen; 
• 4 volledige zaterdagen: Aarschot, Zelzate, Genk, Sint-Truiden, 

Gent, Maldegem, Oudenaarde en Tienen. 
Van zodra er 15 inschrijvingen zijn, zal de groep opgestart worden. 

Wat? 
Een uitgebreid team van interne en externe lesgevers geeft in verschil-
lende centra een brede waaier aan thema’s. Alvast een voorsmaakje 
van thema’s die je pad kunnen kruisen: 

EHBO – deel 2
De focus van deze vorming ligt op de praktijk. De stabiele zijligging, het 
aanleggen van een eenvoudig verband, bloedingen stelpen, wondver-
zorging, ondersteunen van de vitale functies, verslikking en de Heimlich-
methode zijn enkele technieken die we leren toepassen. Reanimatie wordt 
in de praktijk omgezet met nadruk op techniek, snelheid en positionering 
van de handen. Ook reanimatie bij kinderen en baby’s komt ter sprake. 

Het justitieplan, GEENSzins gemakkelijk 
Minister van Justitie Koen Geens kondigde bij zijn aanstelling in 2014 
een grondige hervorming aan. Dat was ook nodig, aangezien meer ef-
ficiëntie met minder middelen wordt verwacht en onze basiswetgeving 
sterk verouderd is. We bekijken wat het justitieplan in verschillende 
rechtstakken veranderd heeft. Schuldig pleiten in ruil voor strafvermin-
dering, meer effectieve collectieve schuldenregeling, geen anonieme 
prepaidkaarten meer en de versoepeling van het wettelijk erfrecht zijn 
slechts enkele voorbeelden hiervan!

Mythes en fabels ontkracht
Iedereen laat zich wel eens vangen aan fabels, volkswijsheden, 
bij geloof en hardnekkige mythes. Zo wordt aangenomen dat het 
bad water op het noordelijk halfrond in vergelijking met dat van 
het  zuidelijk halfrond in de tegengestelde richting wegspoelt; dat 
een struis vogel zijn kop in het zand steekt als hij in gevaar is en dat 
 Napoleon een klein ventje was. Tientallen mythes waarvan we vaak 
geloven dat ze waarheid zijn, passeren de revue.

Klimaatverandering
Je kan er niet meer omheen: onze planeet warmt op. Hoe wordt die 
opwarming veroorzaakt, wat zijn de gevolgen en valt de schade nog 
te beperken? In deze vorming bekijken we wat klimaatverandering is 
en wat de impact zal zijn op ons eigen leven en dat van onze kinde-
ren. We bespreken ook de oplossingen en kijken daarvoor zowel naar 
onszelf als naar de politiek.

Successieplanning 
Het vooraf plannen van een nalatenschap is niet langer een taboe. 
Het vermijdt vervelende discussies tussen erfgenamen en doet 
erfbelasting besparen. Tijdens deze cursus ligt de nadruk op de basis-
beginselen van successieplanning. Je wordt wegwijs gemaakt in de 
principes van het testament, schenkingen en het huwelijkscontract.

SENIOREN

11. Een brug slaan

Voor wie? 
Voor iedereen vanaf 55 jaar, die niet meer actief is op  
de arbeidsmarkt. 

Onder welke formule? 
Kan enkel gevolgd worden in je vrije tijd. 

Wat, waar en wanneer? 
4 niet-opeenvolgende vormingsdagen. 

De lessenreeksen vinden plaats in verschillende centra: 
Aalst, Antwerpen, Asse, Gent, Hasselt, Mechelen, Oudenaarde, 
 Roeselare, Sint-Niklaas en Tienen. 

De exacte data worden je zes weken voor aanvang van de lessen 
toegestuurd.

De plaatselijke monitoren stellen per centrum een boeiend program-
ma samen op maat van de actieve 55-plusser. Om jullie een idee te 
geven zetten we een aantal thema’s die vorig jaar aan bod kwamen 
op een rijtje: 
• Innovatie en nieuwe economie
• Sparen en beleggen
• Brandpreventie en kleine blusmiddelen
• EHBO
• Kennis in de breedte op maat van senioren
• Grootouders ondersteunen in het digitale tijdperk
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PRAKTISCHE INFO

Hoe verloopt mijn inschrijving?

Stap 1: Surf naar www.comé.be en schrijf je elektronisch in of duid 
op het antwoordblad je keuze aan en bezorg het uiterlijk 21 augustus 
2017 terug. 

Stap 2: Kort na je inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief met 
de vermelding van je inschrijving(en).

Stap 3: Je krijgt zes weken vóór elke cursus start specifieke info en  
de nodige documenten.

Het insturen van het antwoordblad houdt de verbintenis in om de 
vorming(en) ook effectief bij te wonen. In geval van overmacht vragen 
wij je de verantwoordelijke op voorhand te verwittigen. 

Hoeveel betaal ik?

Alle vormingen zijn gratis voor ACLVB-leden met terugbetaling van  
de verplaatsingskosten (behalve voor de seniorenvorming).

• een residentiële vorming omvat cursusmateriaal, maaltijden, 
 koffiepauzes en logies (uitgezonderd opleg singlekamer);

• een niet-residentiële vorming omvat cursusmateriaal, lunch en 
koffiepauzes;

• een halve dag of een avond omvat cursusmateriaal en koffiepauzes.

Niet-ACLVB-leden betalen € 100 voor een residentiële vormingsdag, 
€ 60 voor een niet-residentiële vormingsdag en € 25 indien het om 
een halve dag of om een avond gaat.

Moet ik vakantie nemen om naar een vorming te 
komen?

Dat is niet noodzakelijk! Afhankelijk van je situatie zijn er twee soorten 
vormingsverlof die je recht geven op extra (betaalde!) dagen om naar 
de cursus te komen. 

Syndicaal Verlof
Het Syndicaal Verlof wordt op basis van een sectorale cao aan afge-
vaardigden toegestaan en kan enkel gebruikt worden voor de vorming 
van de afgevaardigden. Je loon wordt doorbetaald door de werkgever, 
een sectorfonds of de Liberale Vakbond, afhankelijk van wat in de cao 
staat. Het aantal dagen waarop je recht hebt, is per sector vastgelegd. 
Wil je hierover meer info, geef ons dan een seintje.

Betaald Educatief Verlof
Het Betaald Educatief Verlof geeft je het recht om op het werk afwezig 
te zijn gedurende het aantal uren dat je vorming volgt. Je loon 
wordt door je werkgever doorbetaald, maar kan begrensd worden 
tot 2 815 euro bruto per maand. Alle vormingen van Comé zijn in 
het kader van de wetgeving op Betaald Educatief Verlof algemene 
opleidingen. Er kan maximum 80 u. per jaar opgenomen worden. 
Dit betekent dat je bij Comé maximum 2 vormingen onder Betaald 
Educatief Verlof kan volgen.

Bovendien moet je minstens 4/5 tewerkgesteld zijn. Het maximum 
van 80 u. geldt enkel voor de voltijds tewerkgestelde werknemers. 
Voor deeltijdse werknemers wordt het maximum pro rata herleid naar 
de wekelijkse arbeidsduur. 
Bijvoorbeeld: wie 4/5 werkt en alle lessen volgt, kan 4/5 van het 
aantal aanwezige uren opnemen.
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WIE KAN NAAR WELKE VORMING ONDER WELKE FORMULE? 

Opgelet! Je kan maximaal 
voor twee vormingen Betaald 
Educatief Verlof opnemen 
maar de opleidingen 
voor afgevaardigden kan 
je eventueel ook onder 
Syndicaal Verlof volgen.
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ANTWOORDBLAD VORMINGEN 2017 – 2018
Afgevaardigden
1. De ondernemingsorganen • beginners

○  Groep 09 – 13.10.2017 Ik kies voor ○  Syndicaal Verlof ○  Betaald Educatief Verlof (40 u.)

2. De OR 

2.1 Residentieel • niveau 1 2.2 Residentieel • niveau 2

○  Groep 1 23 – 27.10.2017 ○  Einde loopbaan  
+ Werkloosheid 13 – 15.11.2017 + 18 – 19.12.2017  

○  Groep 2 25 – 26.01.2018 + 19 – 21.02.2018

○  Arbeidsduur + Uitzendarbeid 04 – 08.12.2017 

○  Arbeidsreglement  
+ Arbeidsduur 15 – 19.01.2018

○  Uitzendarbeid  
+ Arbeidsreglement 29 – 31.01.2018 + 08 – 09.03.2018

○  Arbeidsduur + Uitzendarbeid 05 – 07.02.2018 + 15 – 16.03.2018

○  Arbeidsreglement  
+ Arbeidsduur 26.02 – 02.03.2018 

Ik kies voor ○  Syndicaal Verlof ○  Betaald Educatief Verlof (40 u.) Ik kies voor ○  Syndicaal Verlof ○  Betaald Educatief Verlof (40 u.)

2.3 Provinciaal OR/SD

○  Antwerpen 23 – 24.10.2017 + 20 – 21.11.2017 ○  Lier 24 – 25.01.2018 + 07 – 08.03.2018

○  Gent groep 1 19 – 20.10.2017 + 23 – 24.11.2017 ○  Roeselare 08 – 09.02.2018 + 22 – 23.03.2018

○  Gent groep 2 19 – 20.02.2018 + 26 – 27.03.2018 ○  Tienen 26 – 27.02.2018 + 19 – 20.03.2018

○  Hasselt groep 1 07 – 08.11.2017 + 12 – 13.12.2017 ○  Vilvoorde 27 – 28.11.2017 + 18 – 19.12.2017

○  Hasselt groep 2 09 – 10.01.2018 + 20 – 21.02.2018

Ik kies voor ○  Syndicaal Verlof ○  Betaald Educatief Verlof (32 u.)

3. Het CPBW 

3.1 Residentieel 3.3 Provinciaal CPBW/SD

○  Preventiebeleid  
+ De afgevaardigde 23 – 27.10.2017

○  Antwerpen 13 – 14.11.2017 + 18 – 19.12.2017
○  Gent groep 1 12 – 13.10.2017 + 16 – 17.11.2017

○  Arbeidsre-integratie  
+ Gezondheid 06 – 10.11.2017

○  Gent groep 2 29 – 30.01.2018 + 26 – 27.02.2018
○  Hasselt 06 – 07.02.2018 + 13 – 14.03.2018

○  Arbeidsre-integratie  
+ De afgevaardigde 11 – 13.12.2017 + 01 – 02.02.2018

○  Lier 06 – 07.12.2017 + 21 – 22.02.2018
○  Roeselare 25 – 26.01.2018 + 22 – 23.02.2018

○  Preventiebeleid  
+ Gezondheid 11 – 12.01.2018 + 05 – 07.03.2018

○  Tienen 16 – 17.10.2017 + 20 – 21.11.2017
○  Vilvoorde 04 – 05.12.2017 + 22 – 23.01.2018

○  Arbeidsre-integratie  
+ Preventiebeleid 08 – 09.02.2018 + 12 – 14.03.2018

○  Arbeidsre-integratie  
+ De afgevaardigde  19 – 23.03.2018

○  Gezondheid  
+ De afgevaardigde 26 – 30.03.2018

Ik kies voor ○  Syndicaal Verlof ○  Betaald Educatief Verlof (40 u.) Ik kies voor ○  Syndicaal Verlof ○  BEV (32 u.)

3.2 Het Uitgebreid CPBW

○  14 – 15.12.2017 + 08 – 10.01.2018 Ik kies voor ○  Syndicaal Verlof ○  Betaald Educatief Verlof (40 u.)

4. De SD 5. Afgevaardigden Non-profitsector

○  Groep 1 06 – 10.11.2017 ○  Non-profit in België 16 – 17.10.2017 + 29.11 – 01.12.2017

○  Groep 2 22 – 24.01.2018 + 22 – 23.02.2018 ○  Non-profit in Vlaanderen 18 – 20.10.2017 + 27 – 28.11.2017

Ik kies voor ○  Syndicaal Verlof ○  Betaald Educatief Verlof (40 u.) Ik kies voor ○  Syndicaal Verlof ○  Betaald Educatief Verlof (40 u.)
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e-mailadres

lidnummer ACLVB / geboorteplaats (stad)

naam + voornaam

adres

huidige werkgever

adres

Duid de vormingen aan waarvoor je je wil inschrijven en bezorg het antwoordblad tegen 21 augustus 2017 terug of surf naar www.comé.be en vul 
je formulier elektronisch in. Opgelet: Je kan maximaal voor twee vormingen Betaald Educatief Verlof opnemen, maar de vormingen voor afgevaardigden 
kan je eventueel ook volgen onder Syndicaal Verlof.

Comé vzw
Koning Albertlaan 95 | 9000 Gent | tel. 09 222 57 51 | fax 09 221 04 74
e-mail come@aclvb.be | facebook Comé vzw | website www.comé.be

Werknemers
6. Rechten en plichten in je job • deel 2

○ oktober 2017 – maart 2018 + tweedaagse (mei – juni 2018)

Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (40 u.) ○ Ja  ○ Neen

7. Loonfiscaliteit

○ Aalst  ○ Antwerpen  ○ Gent groep 1  ○ Gent groep 2  ○ Hasselt  ○ Lier  ○ Roeselare  ○ Tienen  ○ Vilvoorde

Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (32 u.) ○ Ja  ○ Neen

8. Pensioenen

○ Aalst  ○ Antwerpen  ○ Gent groep 1  ○ Gent groep 2  ○ Hasselt  ○ Lier  ○ Roeselare  ○ Tienen  ○ Vilvoorde

Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (32 u.) ○ Ja  ○ Neen

Iedereen
9. Informatica

Tablet voor gevorderden

○ Aalst  ○ Antwerpen  ○ Gent  ○ Hasselt  ○ Tienen

Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (40 u.) ○ Ja  ○ Neen

Tournée digitale Excel

○ Aalst  ○ Gent  ○ Hasselt  ○ Tienen

Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (40 u.) ○ Ja  ○ Neen

○ Antwerpen

Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (40 u.) ○ Ja  ○ Neen

10. Kennis Troef • deel 2

○ Aalst

○ Halle

○ Ninove

○ Aarschot

○ Herentals

○ Oudenaarde 

○ Antwerpen

○ Lier

○ St.-Truiden

○ Diest

○ Lokeren

○ Tienen

○ Genk

○ Maldegem

○ Zelzate

○ Gent

○ Mechelen

○ Zottegem

Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (32 u.) ○ Ja  ○ Neen

Senioren
11. Een brug slaan

○ Aalst

○ Mechelen

○ Antwerpen

○ Oudenaarde

○ Asse

○ Roeselare

○ Gent

○ Sint-Niklaas

○ Hasselt

○ Tienen
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