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Vlaamse opleidingsincentives



Doel van de hervorming:

 Focus op arbeidsmarktgerichte opleidingen 

 Een coherent opleidingsbeleid

 Digitalisering van de overheidsdiensten

 Administratieve vereenvoudiging
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Vlaamse Opleidingsincentives

Opleidingskrediet

Opleidingscheques

 BEV wordt VOV = Vlaams OpleidingsVerlof
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Opleidingskrediet
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Opleidingskrediet: wat?

Basis : ‘TK met motief’ = opleiding min 360u of 27 
studiepunten / jaar

OF leiden naar diploma SO of CBE : min 300u

Aanvullend: Vlaamse centen (vroeger 
aanmoedigingspremie)
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Opleidingskrediet aanvragen

Of schriftelijk bij departement Werk en Sociale 
Economie (voorlopig!)
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Opleidingskrediet : voor wie?

Kort- en middengeschoolden :

Arbeidsmarktgericht (VOV!) EN transitiegericht:

- of Onderwijs- en/of Beroepskwalificerend

- of Knelpuntberoep

- of Ondernemerstraject

Ikv loopbaanbegeleiding gelden vw niet!
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Opleidingskrediet: voor wie?

Hooggeschoolden : 

• enkel i.k.v. loopbaanbegeleiding

• geen voorwaarden
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Nieuw!

 Duur zoals federale maatregel: 36 mnd

 Nu ook voor 1/5
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Opleidingskrediet : hogere bedrag

566,62 € (504,29 € netto) bij volledige onderbreking

300,14 € bruto (267,12 € netto) bij 1/2 onderbreking

168,24 € bruto (149,73 € netto) bij 1/5 vermindering 

Alleenstaanden krijgen een extra premie van 49,80 €
bruto (44,32 € netto)
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Opleidingscheques
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Opleidingscheques: wat?

 Gedeeltelijke terugbetaling inschrijvingsgeld
 Vraag cheques aan voor het volledig bedrag

(5, 10 of 25 €) -> Nooit meer dan nodig!

Vb: een opleiding kost 200€. Je koopt 8 cheques van 25€ en je 
betaalt zelf maar 100€

Aanvragen via https://www.vdab.be/mijnloopbaan
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Opleidingscheques : voor wie?

 Kort – of middengeschoold:

Opleiding is arbeidsmarktgericht of wordt in 
kader van loopbaanbegeleiding gevolgd

 Hooggeschoold:

Enkel ik v loopbaanbegeleiding
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Opleidingscheques: bedrag

 Max. 250 € cheques per jaar, overheid betaalt 50% (dus max.125€)

 Kortgeschoolden: krijgen de volledige 250€ terug (geen eigen bijdrage) 
voor

 Een opleiding basisgeletterdheid, rekenvaardigheid of ICT-vaardigheden
 Een opleiding Nederlands voor anderstaligen
 Een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of BK 4
 Een knelpuntopleiding

 Middengeschoold: verhoging van 250€ naar 500€ (250€ terugbetaald) 
voor behalen eerste diploma HO
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Opleidingscheques: uitzonderingen

Geen cheques indien je:

 zelfstandig bent
 een werkloosheidsuitkering krijgt
 werkt met een studentenovereenkomst en jonger bent dan 25
 werkt met een AO van minder dan 80u /  maand in het kader van een 

leerovereenkomst en jonger bent dan 25
 de opleiding volgt tijdens jouw werkuren
 werkgever de opleiding betaalt

 Geen prefinanciering meer
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Vlaams OpleidingsVerlof
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Vlaams OpleidingsVerlof : Wat

VOV vervangt vroegere BEV vanaf 1/9/2019: 

 recht van de WN om op het werk afwezig te 
zijn om een opleiding te volgen of te studeren, 
met behoud van loon (2.928 €)

 WG krijgt tegemoetkoming in loonkost 
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VOV : voorwaarden voor de opleiding

Duurt minstens 32u of 3 studiepunten

Geregistreerde opleidingsverstrekker (KMO-
portefeuille of opleidingscheques)

Opleiding in opleidingsdatabank Vlaamse 
opleidingsincentives

Opleiding is arbeidsmarkt- of loopbaangericht
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VOV arbeidsmarktgericht

Arbeidsmarktgericht volgens 
beoordelingssysteem of loopbaangericht

 Niet enkel avondonderwijs

 Ook werkplekleren onder bepaalde voorwaarden
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Beoordelingssysteem

De opleiding behoort tot (minstens) één van de 
drie competentieclusters?

1) Basiscompetenties

2) beroepsspecifieke competenties

3) Algemene arbeidsmarktcompetenties

Tenzij eerste diploma of beroepskwalificatie van 
niveau 1-7 VKS
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Beoordelingssysteem: basiscompetenties

Opleiding gericht op basisgeletterdheid, 
rekenvaardigheden en/of ICTbasisvaardigheden
(niveau basisgebruiker) 

Opleiding betreft een taalopleiding (Nederlands, 
Frans, Duits, Engels) t.e.m Europees 
referentiekader B1, extern kwaliteitstoezicht 

Nederlands voor anderstaligen (tem niveau 3.1)
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Beoordelingssysteem: beroepsspecifiek

 Aangeleerde competenties maken deel uit van een 
knelpuntberoep. 

 Aangeleerde competenties maken deel uit van een STEM of 
zorgSTEMopleiding. 

Opleiding speelt in op een toekomstig tekort aan 
competenties volgens een prognose/onderzoek/... van de 
sector

Opleiding leidt tot een attest of certificaat wettelijk nodig is 
voor de uitoefening van een beroep.
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Beoordelingssysteem: algemene arbeidsmarktcompetenties

3/5 !
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Communicatie en 

samenwerking

Sociaal overleg en 

arbeidsverhoudingen in 

de onderneming

Omgaan met informatie Onwikkelings-

potentieel

Ondernemingszin en 

ondernemerschap

effectief en efficiënt 

uitwisselen van informatie in 

een werkcontext

op een actieve en 

democratische manier 

kunnen deelnemen aan 

sociaal overleg

kritisch en systematisch 

kunnen opzoeken, 

verwerken en gebruiken 

van relevante informatie

kunnen identificeren 

en benutten van 

mogelijkheden om als 

werkende het eigen 

functioneren op de 

arbeidsmarkt te 

blijven verbeteren

kunnen ontwikkelen en 

vertalen van ideeën naar 

producten en diensten en 

naar activiteiten om de 

werking van de organisatie 

te optimaliseren
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OPLEIDINGEN DIE LEIDEN NAAR ALG AMCOMPETENTIES IKV VOV (vanaf 1/9/2019) -> min 3 voorwaarden 
 

 
Communicatie en 

samenwerking 

 
Sociaal overleg en 

arbeidsverhoudingen 
in de onderneming 

 

 
Omgaan met informatie 

 
Onwikkelings-

potentieel 

 
Ondernemingszin 

en 
ondernemerschap 

 

effectief en efficiënt 
uitwisselen van informatie 
in een werkcontext 

 
op een actieve en 
democratische manier 
kunnen deelnemen 
aan sociaal overleg 

 

kritisch en systematisch 

kunnen opzoeken, 

verwerken en gebruiken 

van relevante informatie 

 

kunnen identificeren 

en benutten van 

mogelijkheden om 

als werkende het 

eigen functioneren 

op de arbeidsmarkt 

te blijven verbeteren 

 

kunnen ontwikkelen en 

vertalen van ideeën naar 

producten en diensten en 

naar activiteiten om de 

werking van de 

organisatie te 

optimaliseren 

 taalopleidingen 
specifiek gericht op 
een werkcontext 

 opleidingen rond 
persoonlijke interactie 

- mening uiten 
- omgaan met 

andere culturen 
- assertiviteit 
- omgaan met 

conflicten 
- onderhandelen 
- werken in teams 

 

 

-  
 

 

 

 opleiding rond 

sociaal overleg 

 

 sociale wetgeving 

 

 het proces van de 

sociale verkiezingen 

 

 het functioneren van 

de sociale 

overlegorganen de 

OR en het CPBW 

 

 gericht opzoeken van 

informatie 

 

 gebruik van kantoor 

software 

 

 het verwerven van 

inzicht in de bediening, 

mogelijkheden en 

beperkingen van 

technologie 

 

 het evalueren van de 

betrouwbaarheid van 

informatiebronnen 

 

 competentie-

gericht denken 

 

 omgaan met 

feedback 

 

 leren uit ervaring 

 

 kennismanage-

ment en kennis-

overdracht 

 

 leren omgaan 

met een 

veranderende 

omgeving 

 Financieel, economisch 

en juridisch inzicht 

(financiële analyse en 

marketing) 

 

 HRM 

- Werving en selectie 

- Leiderschap en 

coachen 

- Opleidingen plannen 

 

 Werkorganisatie 

- Projectmanagement 

- Productiviteit  

- Zelfsturing 

 

 Ethisch en duurzaam 

ondernemen 

 



Vlaamse opleidingsdatabank

Voorwaarden voldaan?

Registratie in de publieke opleidingsdatabank !

Is de informatiebron

www.vlaanderen.be
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Wie heeft recht op VOV?

 Werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in 
het Vlaams gewest.

 Privé: Werknemers in de privésector zijn werknemers die onder het 
toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

 Vlaams gewest: De vestigingseenheid van de werknemer, zoals ingegeven in 
DmfA, ligt in het Vlaams gewest.

 Minstens 50%: Referentie is de maand september van het opleidingsjaar. Als u in 
september minder dan 50% tewerkgesteld bent, geldt het 
tewerkstellingspercentage van de maand waarin de eerste opleiding start.
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Duur van het verlof

Maximum aantal uren verlof: 125u/schooljaar
Deeltijdsen: pro rata jaarrecht
Minimum ½ en voor ½ met vast uurrooster: enkel 

voor opleidingen tijdens de arbeidsuren

Vanaf de dag vóór de startdatum van de 
opleiding t.e.m. twee dagen na de einddatum van 
de opleiding of na het laatste examen.

28 25/04/2019



Duur van het verlof (2)

 Bij opleiding regelmatige aanwezigheid vereist: beperkt tot 
aanwezige contacturen (bv Comé)

 Bij opleiding geen regelmatige aanwezigheid vereist: forfaits: 
 Hoger onderwijs: 4u per studiepunt (uitz: graduaatsopleiding: 6u per 

studiepunt tot 2021-2022)
 Volwassenonderwijs: recht op het “voorziene aantal lestijden van de 

opleiding” 
 Examencommissie: 8u per examen 
 Examens voor de erkenning en certificering van verworven 

competenties/Ervaringsbewijzen: 16u per traject
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(ON)gewettigde afwezigheid  

WAT IN HET BVR STAAT:

Wat is een gewettigde afwezigheid? Alles wat 
aanleiding geeft tot een schorsing van de AO of 
‘werken’

 Aanw vereist: Meer dan 10% per jaar ongewettigd 
afwezig => vermindering van aantal uren met 25% , 
bericht van het departement

Geen aanw vereist: Deelname aan eindbeoordeling
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Procedure in 10 stappen
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WIE? WAT?
1.Werknemer Kijk na in de opleidingsdatabank of de opleiding die je wil volgen recht geeft op VOV.

2.Werknemer Meld aan de opleidingsverstrekker dat je gebruik wil maken van VOV.

3.Opleidingsverstrekker Bezorg het ‘Attest van inschrijving’ aan de cursist.

4.Werknemer Vraag VOV aan bij uw werkgever: Bezorg het ‘Attest van inschrijving’ aan je werkgever

5.Werknemer en werkgever Bereken het aantal uren VOV en plan samen het VOV in. Hou hierbij rekening met de 
collectieve planning.
.

6.Werkgever Vraag ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van het VOV aan 
bij de Vlaamse overheid via het digitaal platform.

7.Werknemer Volg de opleiding nauwgezet

8.Werkgever Registreer per kwartaal het opgenomen VOV in DmfA.

9.Opleidingsverstrekker Laad de gegevens van de cursist op in het digitaal platform. -> 1/jaar ???

10.Vlaamse overheid Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier:
Het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de 
opleidingsverstrekker.

https://www.werk.be/online-diensten/vlaams-opleidingsverlof/vov-het-kort
https://www.werk.be/online-diensten/vlaams-opleidingsverlof/vov-het-kort
https://www.werk.be/online-diensten/vlaams-opleidingsverlof/vov-het-kort


Digitaal platform

Elke cursist zal zelf zijn / haar stavaza kunnen 
bekijken in het digitaal platform!

Inloggen via e-ID

Vanaf het najaar 2019 kan je online een simulatie 
maken van je aantal uren VOV
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Overgangsmaatregelen

Werknemers die vóór 1 september 2019 
startten met een opleiding en hiervoor gebruik 
maken/maakten van BEV, kunnen deze opleiding 
na 1 september 2019 verderzetten met gebruik 
van BEV (uiterlijk tot schooljaar 2020-2021).
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Opleidingsaanbod Comé 2019-2020



Hoeveel vormingen per persoon

 iedereen max 2 vormingen

 afgevaardigden max 3 vormingen 

35 25/04/2019



Afgevaardigden OR- CPBW -SD

Sectoraal : < 4 dagen

10 x residentieel : 2 x 3 dagen 

10 x provinciaal : 2 x 2 dagen
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 Sociale Verkiezingen 2020
 Fake news
 Kritisch omgaan met socio-economische informatie
 De afgevaardigde aan het woord
 Positiviteit op het werk
 Intercultureel communiceren op het werk
 Technologische ontwikkelingen in het bedrijf
 SDGs (Sustainable Development Goals) in het bedrijfsleven
 Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën
 Elektronisch stemmen

25/04/2019

Programma vorming Afgevaardigden OR-CPBW-SD
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Militanten

Kandidatenvorming : 1 week residentieel
(16-23/03/2020 – Oostende)

Rechten en plichten : met of zonder Oostende

Fiscaliteit: met Koen!

38 25/04/2019



Fiscaliteit

Loonfiscaliteit: jouw loon fiscaal bekeken. 

 4-daagse

 Aalst (2), Antwerpen, Gent (2), Hasselt (2), Lier, 
Roeselare, Sint-Niklaas, Tienen en Vilvoorde 

 Laptop of tablet nodig voor deze vorming!
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Iedereen

Algemene vorming in het WE

Informaticavorming

Netwerkavonden

Senioren (vanaf 55 jaar)
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Algemene Vorming 

Vrijdagavond: 

Aalst, Halle, Herentals, Lier, Ninove en Zottegem

Zaterdagvoormiddag: Antwerpen 

 zaterdag

Aarschot, Zelzate, Gent, Genk, Maldegem en Tienen 
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Informatica 

Sint-Niklaas (onder voorbehoud!)

• Office voor dagelijks gebruik

• 10 avonden

Tienen 

• Office voor dagelijks gebruik in de 
praktijk 

• Wegwijs met online diensten 

• 10 avonden 
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Antwerpen (onder voorbehoud!)

• Office voor dagelijks gebruik

• 10 avonden

Gent 

• Office voor dagelijks gebruik

• Wegwijs met online diensten 

• 5 volle dagen 



Sectorale vorming 

Colruytgroep

Bewakingssector 

Haven van Antwerpen 

Scheikundesector

Bosch Tienen

Bouwsector 

… 
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