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Inleiding 
 

Je wil een opleiding volgen, maar zit nog met vragen.  

 Waar vind ik een opleiding die bij me past?  

 Hoe kan ik een opleiding combineren met werk?  

 Welke opleidingen mag ik volgen als werkzoekende? 

 Welke tegemoetkomingen bestaan er? 

Deze gids maakt je wegwijs in alle mogelijkheden van opleidingen voor volwassenen. 

Handig, want het opleidingsaanbod is enorm uitgebreid en versnipperd.  

We maken een onderscheid tussen werknemers en werkzoekenden omdat de 

regelgeving erg verschillend is. 

In ons land bestaan er meerdere diensten voor arbeidsbemiddeling en 

beroepsopleiding: in Vlaanderen is de VDAB hiermee belast, in Wallonië FOREM, in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ACTIRIS en in de Duitstalige Gemeenschap het 

Arbeitsamt. 

We beperken ons in deze brochure tot de VDAB en de regels die in Vlaanderen van 

toepassing zijn.  

 

Wil je gratis persoonlijk advies van een ABVV-medewerker?  

Contacteer dan een ABVV-loopbaanconsulent. Onze loopbaanconsulenten helpen 

je met allerlei vragen of problemen tijdens je zoektocht naar een geschikte opleiding. 

Je vindt achteraan in deze brochure de contactgegevens van onze loopbaanconsulenten. 

Het is raadzaam om de ABVV-loopbaanconsulent te raadplegen met al je vragen over 

opleidingen. De loopbaanconsulent kan, indien nodig, jou gericht doorverwijzen naar de 

echte experten van het thema waarover je meer wil weten. Zo zijn bv. de ABVV-centrales 

heel goed op de hoogte van alle details over tijdskrediet en het Vlaams opleidingsverlof. 
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1. Welke opleidingsmogelijkheden zijn er? 

Voor je op zoek gaat naar een passende 

opleiding in het kader van een job, is het 

belangrijk dat je goed weet welke richting je 

uit wil in je loopbaan. Een realistische keuze 

is een keuze waarbij je zowel rekening houdt 

met je motivatie als met je vaardigheden. 

Is dat niet echt duidelijk voor je? Dan kan je als 

werknemer loopbaanbegeleiding volgen.  

Ben je werkzoekend of kom je niet in aanmerking 

voor loopbaanbegeleiding? Dan kan je een 

afspraak maken met een ABVV-

loopbaanconsulent.  

Je vindt de contactgegevens achteraan in deze brochure. 

Weet je goed welke richting je uit wil?  

Dan kan je nu aan de slag met deze brochure om een geschikte opleiding te vinden. 

Veel succes met je zoektocht! 
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1. Welke organisaties bieden opleidingen aan? 

Verschillende instanties voorzien opleidingen voor volwassenen. De opleidingen 

kunnen doorgaan tijdens de dag, de avond of in het weekend. Het inschrijvingsgeld 

varieert nogal. Het is meestal voordeliger als je werkzoekend bent. 

Als werkzoekende kan je niet zomaar om het even welke opleiding volgen.  

Wil je overdag een opleiding volgen als werkzoekende, dan vraag je bij de VDAB een 

vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt aan. Meer informatie over vrijstellingen 

en specifieke info voor werkzoekenden vind je op p.15.  

 

1. Regulier onderwijs 

Ook al ben je al eventjes van de schoolbanken af, je kan altijd overwegen om terug te gaan 

studeren in het gewone onderwijs. Zowel het secundair als het hoger onderwijs.  

Dit onderwijs werkt met een volledig leerplan of studiepunten. Ben je geslaagd, dan krijg 

je een diploma of een getuigschrift. Voor sommige beroepen is het diploma noodzakelijk om 

het beroep te kunnen uitvoeren, denk maar aan jobs in de zorgsector. 

Het loont ook steeds de moeite om te kijken of je in aanmerking komt voor een studiebeurs.  

Als werkzoekende in een traject naar werk, heb je bepaalde voordelen. Maar ook 

verplichtingen, zoals regelmatig aanwezig zijn of geslaagd zijn om naar een volgend 

studiejaar te gaan.  

TIP: Kijk eens naar de lijst van knelpuntberoepen. Dit zijn beroepen waarvoor werkgevers 

moeilijk voldoende arbeidskrachten vinden. Je krijgt gemakkelijker toestemming als je een 

opleiding wil volgen die leidt naar een knelpuntberoep. Meer informatie op p.10, of vraag 

ernaar bij de ABVV-loopbaanconsulent.  

 

2. Opleidingen in het volwassenenonderwijs 

De centra voor volwassenenonderwijs (CVO) bieden een brede waaier aan opleidingen 

aan. Instappen kan meestal vanaf de leeftijd van 16 jaar.  

Er bestaan veel verschillende CVO’s. De opleidingen zijn gegroepeerd volgens studiegebied 

(bv. bouw, hout, lichaamsverzorging, talen…). Je kan er ook een diploma secundair 

onderwijs behalen. 

De opleidingen worden meestal modulair georganiseerd. Wanneer je slaagt voor alle 

modules ontvang je een certificaat of getuigschrift. De modules starten meestal begin 

september of in januari/februari. 

De lessen kunnen zowel overdag doorgaan als ’s avonds of in het weekend. 

 Afhankelijk van je statuut of je diploma krijg je een vermindering op het 

inschrijvingsgeld.  
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Diploma secundair onderwijs halen? 

Dat kan op 3 manieren  

 CVO: Je kiest voor ASO of een beroepsgerichte opleiding. Is het de eerste maal 

dat je het diploma probeert te behalen? Dan kan je via een premie je 

inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen.  

www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/vrijstelling-

vermindering-van-inschrijvingsgeld-het-volwassenenonderwijs  

Als je via het volwassenonderwijs een diploma secundair onderwijs behaalt, kan 

je bij de Vlaamse overheid ook terecht voor een premie. 

www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/premie-voor-

diplomagerichte-opleidingen-het-secundair-volwassenenonderwijs  

 OKOT: Lees meer hierover op p. 9. 

 Examencommissie: Via zelfstudie kan je op eigen tempo je diploma halen. Het 

aanbod aan vakken is wel beperkt. Er zijn vrijstellingen mogelijk op basis van 

vorige diploma’ s of getuigschriften.  

www.ond.vlaanderen.be/secundair/examencommissie  

 

Diploma hoger beroepsonderwijs halen? (HBO5) 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden de HBO5-opleidingen van het 

volwassenenonderwijs graduaatsopleidingen. 

Ben je student in een graduaatsopleiding? Dan heb je toegang tot studietoelagen en 

studentenvoorzieningen. 

Er is één uitzondering: de opleiding verpleegkunde blijft onder het secundair 

onderwijs vallen als HBO5 verpleegkunde.  

Een HBO5-opleiding is beroepsgericht (= gericht op het beroep dat je wil uitoefenen) 

en situeert zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor aan een 

hogeschool. 

De opleidingen zijn modulair. Je studeert gemiddeld 3 jaar.  

Je kan nadien doorstromen naar een professionele bachelor via een extra traject.  

 

http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/vrijstelling-vermindering-van-inschrijvingsgeld-het-volwassenenonderwijs
http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/vrijstelling-vermindering-van-inschrijvingsgeld-het-volwassenenonderwijs
http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/premie-voor-diplomagerichte-opleidingen-het-secundair-volwassenenonderwijs
http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/premie-voor-diplomagerichte-opleidingen-het-secundair-volwassenenonderwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/secundair/examencommissie
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3. Syntra 

Bij Syntra vind je net als bij een CVO, een brede waaier aan 

opleidingen doorheen de verschillende sectoren. Syntra-

opleidingen zijn beroepsgericht. Je leert er specifieke 

vakkennis en kan er bedrijfsbeheer leren.  

De opleidingen zijn modulair en duren meestal één, twee of 

drie jaar. Ze kunnen zowel ’s avonds als voltijds overdag 

doorgaan.  

Je ontvangt een erkend getuigschrift als je slaagt voor alle 

modules. Je kan er ook je bedrijfsbeheer mee halen, een 

aanrader als je als zelfstandige aan de slag wil.  

Syntra biedt ook kortere bijscholingen en trainingen aan. 

Deze volgen de nieuwe ontwikkelingen binnen een beroep of vakgebied. Als je slaagt 

ontvang je een getuigschrift. 

  

4. VDAB 

De VDAB organiseert arbeidsmarktgerichte opleidingen. Sommige opleidingen worden 

door de VDAB georganiseerd, maar in de praktijk uitgevoerd door andere instanties. Als je 

slaagt voor de opleiding ontvang je een VDAB-attest. 

De VDAB voorziet voor werkzoekenden heel wat gratis opleidingen, van een aantal dagen 

tot een aantal jaren. Er zijn ook opleidingen voor werknemers die tijdelijk economisch 

werkloos zijn. Je behoudt je werkloosheidsuitkering tijdens de duur van de opleiding.  

Bovendien kan je in aanmerking komen voor andere financiële voordelen zoals 

verplaatsingsvergoeding, vergoeding kinderopvang… Meer informatie hierover op p.15 van 

deze brochure. 

De opleidingen verlopen volgens een vast traject met start- en einddatum. Ze vinden 

overdag plaats via online-, groeps- , blendend of afstandsleren (meer info op p.14), of via 

open leren: je leert bij de VDAB op je eigen tempo en in een beperkte groep.  

 

Om deze opleidingen te kunnen starten moet je meestal een selectieprocedure 

doorlopen en – als werkzoekende – toestemming hebben van je trajectbegeleider. 

Begin hieraan zo snel mogelijk (dat kan zelfs al tijdens je opzegperiode) want vaak 

zijn er wachtlijsten voor opleidingen.  
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Onderwijs kwalificerend traject met VDAB-opleidingscontract (OKOT) 

Een OKOT-opleiding is een traject voor werkzoekenden die een knelpuntberoep willen 

uitoefenen waarvoor ze nog niet het vereiste diploma of de kennis en vaardigheden hebben. 

Dat kan secundair onderwijs, 7de jaar, bachelor of zelfs hoger beroepsonderwijs zijn.  

Je vindt deze opleidingen in de opleidingendatabank van www.vdab.be. Selecteer bij doelgroep 

'werkzoekende' en geef bij trefwoord ‘OKOT’ in.  

Je kan je enkel inschrijven als de VDAB hiermee instemt. Men zal eerst nagaan of je dit 

traject aan kan en ook effectief in de job wilt werken. Zorg ervoor dat je een realistisch beeld 

hebt van de job. 

 

Je moet ook voldoen aan volgende voorwaarden:  

 Je bent ingeschreven bij VDAB als werkzoekende. 

 Je beschikt niet over een diploma secundair (als je een studie secundair onderwijs wil 

volgen) of hoger onderwijs (als je een studie hoger onderwijs wil volgen). 

 Je bent minstens 22 jaar óf het is langer dan 2 jaar geleden dat je voltijds onderwijs 

volgde (secundair-na-secundair is 1 jaar). 

 Je kan je vrijmaken om voltijds te studeren. 

 Je bent bereid om tijdens je opleiding deeltijds te werken. 

 

De VDAB betaalt je inschrijvingsgeld en leermateriaal terug.  

Je behoudt je werkloosheidsuitkering.  
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Ook werknemers kunnen een beroep doen op het opleidingsaanbod van de VDAB.  

Veel opleidingen voor werknemers zijn betalend. De meeste VDAB-opleidingen voor 

werknemers worden georganiseerd via web-leren. Meer info hierover op p.13  

 

5. Via de beroepssectoren 

De beroepssectoren, zoals de bediendensector, de horeca, de bouwsector, de chemiesector, 

de kapperssector… hebben een eigen fonds dat opleidingen organiseert.  

Je vindt er een ruim opleidingsaanbod. Sommige opleidingen worden samen met CVO of 

Syntra georganiseerd. De inschrijvingskosten variëren.  

 

  

Knelpuntopleidingen 

Wil je graag een opleiding volgen waarbij de kans op werk groot is? Kies dan voor een 

knelpuntopleiding. 

Een knelpuntberoep is een beroep waarvan de vacatures moeilijk ingevuld geraken.  

Er bestaan tientallen knelpuntberoepen, bv. onderhoudsmecanicien, technicus, beroepen in 

de gezondheidszorg, in de horeca, vrachtwagenchauffeur… 

Je vindt de knelpuntenberoepenlijst op www.vdab.be/trends/vacatureanalyse.shtml 

Uit onderzoek blijkt dat drie op vier cursisten meteen werk vinden na een 

knelpuntopleiding. Zo kan je als werkzoekende bijvoorbeeld een HBO5-opleiding 

verpleegkunde volgen en genieten van de financiële voordelen van VDAB. 

Wil je graag een voltijdse knelpuntopleiding volgen met behoud van je werkloosheid-

uitkering? En werd de opleiding niet opgenomen in je VDAB-opleidingscontract?  

Vraag bij VDAB een vrijstelling aan voor een opleiding met volledig leerplan. Zie p.17 
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2. Waar vind ik opleidingen? Nuttige links  

 

1. Algemene opleidingen per organisatie 

 onderwijs.vlaanderen.be/nl/cursisten: Nuttige website die je wegwijs maakt in het 

totale aanbod van cursussen en opleidingen voor volwassenen en 

hogescholen. Zoeken op opleiding of regio. 

 www.basiseducatie.be: Voor volwassenen die problemen hebben met lezen, 

schrijven of rekenen. Maar je kan er bijvoorbeeld ook je rijbewijs halen (via trager 

traject). 

 www.onderwijskiezer.be: Helpt je in je zoektocht naar een opleiding die bij je past. 

 VDAB: Zoek opleidingen via www.vdab.be. Klik op ‘opleidingen’ en ‘alle zoekopties’ 

om tot een geschikt zoekresultaat te komen. Vink ‘werkzoekende’ of ‘werknemer’ aan 

als doelgroep.  

 SYNTRA: www.syntra.be. 

 www.openuniversiteit.be: Masters en Bachelors of afzonderlijke cursussen via 

afstandsonderwijs.  

 www.hogeronderwijsregister.be: opleidingen aan hogescholen en universiteiten, ook 

via afstandsonderwijs en avondonderwijs.  

 

2. Websites per sector 

Sectorfondsen 

Elke sector stemt overeen met één of meerdere paritair samengesteld opleidingsfonds: 

Audiovisuele sector: www.mediarte.be 
Autosector en aanverwante sectoren: www.educam.be 
ANPCB Bedienden: www.cevora.be 
Beheer van gebouwen – conciërges: www.pc323.be 
Betonindustrie: www.fondsbeton.be 
Bezoldigd personenvervoer:  www.sociaalfondssocial.be 

www.fcbo.be 
www.ikwordchauffeur.be 

Binnenscheepvaart: www.binnenvaart.be 
Bouw: www.constructiv.be 
Diamantnijverheid: www.fondsdiamant.be  
Dienstencheques: www.vormingdienstencheques.be 
Elektrotechniek: www.volta-org.be 
Glas: www.vgi-fiv.be 
Grafische sector: www.grafoc.be 
Groene sectoren: www.eduplus.be 
Horeca: www.horecanet.be 

www.horecavorming.be 
Hout: www.woodwize.be  
Internationale handel: www.logosinform.be 
Kappers, fitness en schoonheidszorgen: www.coiffure.org 

www.fitness.be 
www.besko.be 

Kleding, Confectie en Textielverzorging: www.ivoc.be 
Lokale besturen: www.diverscity.be 
  

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/cursisten
http://www.basiseducatie.be/
http://www.vdab.be/
http://www.syntra.be/
http://www.openuniversiteit.be/
http://www.hogeronderwijsregister.be/
http://www.mediarte.be/
http://www.educam.be/
http://www.cevora.be/
http://www.pc323.be/
http://www.fondsbeton.be/
http://www.sociaalfondssocial.be/
http://www.fcbo.be/
http://www.ikwordchauffeur.be/
http://www.binnenvaart.be/
http://www.constructiv.be/
http://www.fondsdiamant.be/
http://www.vormingdienstencheques.be/
http://www.volta-org.be/
http://www.vgi-fiv.be/
http://www.grafoc.be/
http://www.eduplus.be/
http://www.horecanet.be/
http://www.horecavorming.be/
http://www.woodwize.be/
http://www.logosinform.be/
http://www.coiffure.org/
http://www.fitness.be/
http://www.besko.be/
http://www.ivoc.be/
http://www.diverscity.be/
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Metaal arbeiders: www.inom.be 
www.ftma.be 
www.ftml.be 
www.tofam.be 
www.rtmvlaamsbrabant.be 

Metaal bedienden: www.limob.be 
www.femb-obmb.be  
www.vibam.be  
www.vormetal.be 

Montage: www.vzwmontage.be 
Papier en karton: www.fetra.be   
Scheikundige nijverheid: www.co-valent.be  
Social profit: www.vivosocialprofit.org 
Taxisector: www.taxi-info.be 
Textiel: www.cobot.be  

 www.fedustria.be  
Transport en logistiek :www.sftl.be 
Uitzendsector: www.vfu-ffi.be 

www.vooruitzenden.be 
Verhuis: www.bkv-cbd.be 

   www.sociaalfonds-verhuizingen.be 
Vermakelijkheidsbedrijven: www.podiumkunsten.be  
Voeding: www.ipv.be 

 

3. Per type opleiding 

Lerarenopleiding (SLO) 

Wil je leraar worden, dan moet je eerst bedenken waar je les wil geven. Afhankelijk van dit 

doel en je huidige diploma zijn er volgende mogelijkheden. 

 Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs voor kandidaat-leerkrachten die 

technische of praktische kennis kunnen bewijzen. 

 Educatieve bacheloropleiding kleuter-, lager- of secundair onderwijs; deze vervangen 

vroegere bachelors.  

 Educatieve masteropleiding secundair onderwijs of kunstvakken. Deze combinatie met 

domein georganiseerd door universiteit of School of Arts. 

 Leraar in opleiding (LIO) Dit zijn verkorte traject in combinatie met werk in onderwijs.  

De school waar je werkt gaat een samenwerkingsakkoord aan met opleidingsinstelling 

LIO-cursus. 

Meer info: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel 

Politie, cipier, defensie, brandweer, openbaar vervoer of luchtvaart 

Je moet voldoen aan bepaalde selectiecriteria, afhankelijk van het beroep waarvoor je 

een opleiding wil volgen.  

Politie: www.jobpol.be 

Defensie: www.mil.be/jobsite 

Brandweer: www.brandweervlaanderen.be/Werkenbijdebrandweer.aspx 

Piloot: www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart 

http://www.ftma.be/
http://www.ftml.be/
http://www.tofam.be/
http://www.rtmvlaamsbrabant.be/
http://www.vzwmontage.be/
http://www.co-valent.be/
http://www.vivosocialprofit.org/
http://www.taxi-info.be/
http://www.cobot.be/
http://www.fedustria.be/
http://www.sftl.be/
http://www.vfu-ffi.be/
http://www.vooruitzenden.be/
http://www.bkv-cbd.be/
http://www.sociaalfonds-verhuizingen.be/
http://www.ipv.be/
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel
http://www.jobpol.be/
http://www.mil.be/jobsite
http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart
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Openbaar vervoer: opleiding voor een job bij De Lijn: www.delijn.be/nl/jobs en bij de 

NMBS: www.despoorwegenwervenaan.be  

Cipier: www.selor.be 

Sportkaderopleidingen 

Zoals trainer, bewegingsanimator, jogleider, wegkapitein, redder, zwembadcoördinator, 

sportfunctionaris… Je kan een diploma behalen via de Vlaamse Trainersschool: 

www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders  

 

4. Andere opleidingen en cursussen 

 Moeite met taal, rekenen of computer?  www.basiseducatie.be  

 Korte cursussen en hobby:  www.prettiggeleerd.be, www.vormingplus.be 

 Artistieke opleidingen: Beeldende kunst, muziek, woordkunst en dans. Gaan meestal 

door ’s avonds of in het weekend: www.onderwijs.vlaanderen.be/academies 

 Tuin en natuur: www.c-v-n.be, www.natuurpunt.be, www.regionalelandschappen.be, 

www.velt.be, www.inverde.be 

 Gratis workshops van VDAB voor iedereen: www.vdab.be/opleidingen/workshops   

 

 

Je kan als werkzoekende ook bij het ABVV terecht voor cursussen, trainingen, 

vormingen en infosessies, zoals bv. sollicitatietraining, PC-cursus, infosessie rond 

deeltijds werken…  

 

www.vlaamsabvv.be/werklozenwerking 

 
 

  

http://www.despoorwegenwervenaan.be/
http://www.selor.be/
http://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders
http://www.basiseducatie.be/
http://www.prettiggeleerd.be/
http://www.vormingplus.be/
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/academies
http://www.c-v-n.be/
http://www.natuurpunt.be/
http://www.regionalelandschappen.be/
http://www.inverde.be/
http://www.vdab.be/opleidingen/workshops
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3. Online, blendend leren en afstandsonderwijs 

Een cursus volgen kan erg tijdrovend zijn. Denk maar aan verplaatsingen of files...  

Je kan ook overwegen om zelfstandig te studeren, online of op afstand.  

 

1. VDAB: online leren 

Online leren is een leermethode voor wie zich thuis of op het werk wil 

bijscholen via het internet. Je vindt deze opleidingen op www.vdab.be 

onder “Opleidingen”.  

Klik op online leren. Je vindt er allerhande opleidingen zoals computer, 

talen en bijvoorbeeld ook kleurenadvies. VDAB biedt webbinars, 

De voordelen van online leren 

 Altijd en overal: je hoeft niets te downloaden en je kan je cursus 24 uur op 24 

raadplegen. Je studeert dus waar en wanneer je maar wilt. 

 Cursus op maat: de cursusinhoud is duidelijk afgelijnd. Je pikt de modules uit die jou 

interesseren. 

 Praktische oefeningen: elk stukje leerstof wordt aangevuld met praktische oefeningen. Je 

kan telkens testen of je de theorie onder de knie hebt. 

 Begeleiding coach: bij de meeste cursussen is er een online coach die je helpt met al je 

vragen. 

 Als je op het einde van je leertijd meer dan 80% van de cursus hebt doorgenomen, 

ontvang je een getuigschrift. Dit kan je een stapje verder helpen bij het solliciteren. 

 De webcursussen zijn gratis.  

 

2. Blendend leren  

Blenden leren is een combinatie van online leren en opleiding in groep onder begeleiding 

van een coach, in een opleidingscentrum van de VDAB. Je hebt drie maanden de tijd om het 

leermateriaal door te nemen. Je kan met al je vragen terecht bij je coach. Na de opleiding 

ontvang je een getuigschrift dat je kan tonen aan werkgevers. 

Mogelijke trainingen: klantgericht telefoneren in het Frans, werken met Excel…  

www.vdab.be/flexitraining 
 

3. Afstandsonderwijs 

De meeste onderwijsinstellingen bieden ook opleidingen aan die je via zelfstudie kan 

volgen. Zo kan je thuis op je eigen tempo, de leerstof verwerken. Je hoeft je meestal enkel te 

verplaatsen om een examen af te leggen.  

 

Op www.centrumvoorafstandsonderwijs.be of www.openuniversiteit.be vind je heel wat 

opleidingen. Maar ook andere onderwijsinstellingen bieden afstandsonderwijs aan.  

  

http://www.centrumvoorafstandsonderwijs.be/
http://www.openuniversiteit.be/
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2. Wat moet ik als werkzoekende weten over 
het volgen van opleidingen?  

1. VDAB-opleidingen 

Zoek je naar opleidingen via www.vdab.be, dan herken je de door de VDAB 

georganiseerde of erkende opleidingen aan het VDAB-logo naast je 

zoekresultaten. 

VDAB-opleidingen bieden heel wat voordelen: 

 Deze opleidingen zijn gratis voor 

werkzoekenden. Je mag ook alle 

leermateriaal gratis gebruiken.  

 Volg je een voltijdse dagopleiding van 

minstens 4 weken met minimum 20 uur per 

week, dan zakt je uitkering niet verder 

tijdens de opleiding.1 

 Tijdens langere voltijdse dagopleidingen 

moet je niet beschikbaar zijn voor de 

arbeidsmarkt. 

 De VDAB voorziet een vergoeding voor je 

verplaatsing naar de opleiding: een gratis 

abonnement van De Lijn of een 

kilometervergoeding. Het abonnement van 

De Lijn geeft je recht op alle gewone 

diensten van trams en bussen van De Lijn in heel 

Vlaanderen. De kilometervergoeding bedraagt 0,15 euro 

per kilometer, ongeacht het vervoermiddel en vanaf de 

eerste kilometer. Maak je gebruik van verschillende NMBS, 

MIVB of een combinatie van openbaar vervoersdiensten, 

dan betaal je zelf je abonnement. Volstaat de 

kilometervergoeding niet, dan zal VDAB de effectieve 

abonnementskosten terugbetalen. 

 Duurt het langer dan 2 uur om op de plaats van je opleiding, studie of stage te geraken of 

bedraagt de afstand naar de plaats van je opleiding, studie of stage meer dan 100 km? 

Dan krijg je per dag dat je aanwezig bent 50 euro. 

                                                
1 Je hebt in principe onbeperkt recht op werkloosheidsuitkeringen.  

Maar het bedrag vermindert wel naargelang je langer werkloos bent.  
 

“Vorig jaar kwam mijn ontslag als 

een donderwolk bij heldere hemel. 

Het duurde even voor ik alles op een 

rijtje had gezet en nieuwe 

perspectieven zag.  

Nu volg ik een opleiding bij de VDAB 

als PC- en netwerktechnicus. Ik vind 

het superboeiend. En ik weet dat ik 

binnenkort een job ga doen die nóg 

beter bij me past.” 

2 

http://www.vdab.be/
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 Heb je kinderen? Tijdens de opleiding vergoedt de VDAB je kosten voor voltijdse of 

buitenschoolse kinderopvang. De opvang moet wel in een erkende instelling gebeuren. 

De gemaakte kosten bewijs je met een onkostennota. Tijdens de collectieve sluiting van 

de opleiding wordt er geen vergoeding voorzien. Tenzij er een verplichte betaling is aan 

de instantie voor kinderopvang zelf als het kind effectief niet aanwezig is. 

 

Waar moet ik op letten als ik een opleiding volg via de VDAB?  

 Kies goed. Als je een beroepsgerichte opleiding volgt bij de VDAB, dan verwacht men dat 

je achteraf in deze richting een job zoekt.  

 Zorg dat je je motivatie kan duiden, de VDAB zal ernaar vragen. 

 In sommige regio’s organiseert de VDAB infosessies voor een opleiding waarbij men 

je je onmiddellijk inschrijft voor die opleiding. Vraag dit goed na voor je naar zo’n 

infosessie gaat. 

 Eens je bent ingeschreven voor een opleiding, verwacht de VDAB dat je die opleiding 

effectief start. Doe je dat niet, dan gaat de VDAB ervan uit dat je ‘niet beschikbaar bent 

voor de arbeidsmarkt’. Bezorg de VDAB de nodige bewijstukken als je een geldige 

reden hebt, zoals ‘ziek zijn’ of ‘een sollicitatiegesprek’ op de dag dat de opleiding start.  

 Je krijgt een opleidingscontract en men verwacht dat je je houdt aan de hierin bepaalde 

regels. Zo is er bijvoorbeeld een verplichte aanwezigheid. 

 Voor elke VDAB-opleiding zijn er bepaalde toelatingsvoorwaarden. Hou hiermee 

rekening en contacteer de opleidingsverantwoordelijke als je wil weten hoe de 

selectieprocedure zal verlopen. 

2. Opleidingen voor werkzoekenden bij andere instanties  

Je kan je als werkzoekende rechtstreeks inschrijven voor een opleiding van Syntra, CVO of 

een andere opleidingsinstantie. Of via www.vdab.be (er staat dan geen VDAB-logo naast de 

opleiding). De kostprijs vind je onder het tabblad ‘Praktisch + inschrijven’. 

 

Vraag voor dit soort opleidingen een vrijstelling aan bij de VDAB  

Je kan als werkzoekende die ingeschreven is bij de VDAB niet zomaar een opleiding 

volgen overdag en tijdens de week. Je moet immers beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. 

Met een vrijstelling voor een opleiding moet je tijdens de opleiding niet meer beschikbaar 

zijn. Je moet wel nog ingaan op uitnodigingen van de VDAB voor een opvolgingsgesprek.  

Je mag je dus niet uitschrijven als werkzoekende.  

 

De VDAB keurt een aanvraag voor een vrijstelling pas goed als je aan de voorwaarden 

voldoet. De opleiding moet onder meer je kansen op de arbeidsmarkt vergroten.  

 

Bij de meeste van deze opleidingen blijft het bedrag van je uitkering zakken (de 

‘degressiviteit’ van de uitkeringen). Ga eerst na of dit ook zo is bij de opleiding die je 

wil volgen. Bij opleidingen voor een knelpuntberoep is dat bijvoorbeeld niet het geval vanaf 

het 2de jaar van je uitkering.  

Meer info over hoe je uitkering evolueert in de tijd?  

Lees onze ABVV-brochure ‘Wat gebeurt er met mijn dop?’  

Bestel ze gratis via de bestelbon achteraan deze brochure.  
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3. Vrijstellingen 

Als werkzoekende met een uitkering moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.  

Je kan dus niet om het even wat doen. Als je overdag en in de week een opleiding wil 

volgen, moet je vooraf een vrijstelling van beschikbaarheid aanvragen bij de VDAB.  

Vrijstelling voor een studie, opleiding of stage: wat houdt dat in?  

 Je moet tijdens je studie, opleiding of stage: 

 Niet op zoek gaan naar werk. 

 Niet ingaan op passende jobaanbiedingen of andere begeleidingsacties. 

 Wel bij de VDAB ingeschreven zijn en blijven als werkzoekende2 

 Ingaan op de afspraken met de VDAB om het verloop van je studie, opleiding of 

stage op te volgen.  

 Je afspraken worden vastgelegd in een formeel afsprakenblad. 

 

 Je behoudt je uitkering. 

 

 De vrijstelling duurt maximum 12 maanden.  

Als de opleiding of studie langer duurt, kan je een verlenging van vrijstelling aanvragen. 

 

Welke algemene voorwaarden stelt de VDAB voor alle studies, opleidingen en 

stages? 

 De studie, opleiding of stage past in je traject naar werk. 

 Je bent werkloos en je hebt een werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering. 

 Je heb je hoofdverblijfplaats (domicilie) in Vlaanderen. 

 De opleiding duurt minimum vier weken én gemiddeld minimum 20u per week. 

 

Buiten deze voorwaarde zijn er per soort opleiding nog extra voorwaarden. 

 

Voor welke studies, opleidingen en stages kan ik vrijstelling krijgen? 

 Opleidingen met een VDAB-opleidingsovereenkomst 

 Opleidingen secundair onderwijs 

 Alternerende opleiding3  

 Middenstandsopleidingen 

 Opleidingen hoger onderwijs voor knelpuntberoepen 

 Overeenkomsten met een activiteitencoöperatie4 

                                                
2 Na elke onderbreking van je werkloosheid (ziekte, tijdelijke job…) van meer dan 28 dagen moet je je opnieuw bij 

de VDAB inschrijven als werkzoekende.  

3 Alternerende opleiding = je wisselt studeren (in een onderwijs- of opleidingsinstelling) af met periodes van 

werken in een bedrijf of organisatie. 

4 Een activiteitencoöperatie helpt werkzoekenden die met een eigen zaak willen beginnen. Je kan je zaak 

opstarten en uittesten onder begeleiding en coaching van een organisatie. Je behoudt je statuut als werkloze en 

je uitkering.  
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 Opleiding in het buitenland  

 Andere studies, opleidingen en stages: mits extra motivering 

 

Om van de VDAB toestemming en vrijstelling te krijgen moeten deze studies, 

opleidingen en stages passen in je traject naar werk. Wil je een studie, opleiding of 

stage volgen? Kom dan eerst naar het ABVV en informeer je over de mogelijke gevolgen 

voor je uitkering.  

 

Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling en hoe vraag ik vrijstelling aan?  

Dit hangt af van het soort opleiding, studie of stage die je wil volgen. 

 

Er is een onderscheid tussen: 

 

 Opleidingen, studies en stages die erkend zijn door de VDAB 

= georganiseerd door VDAB of een VDAB-partner of gesubsidieerd door VDAB 

= gratis + financiële voordelen (vergoeding voor verplaatsingskosten, kinderopvang en onder 

bepaalde voorwaarden, een stimulanspremie) 

= herkenbaar aan het logo naast de opleiding of studie:   

 

 Opleidingen, studies en stages die niet erkend zijn door de VDAB 

= niet georganiseerd of gesubsidieerd door VDAB 

= vaak betalend 

= zonder het VDAB-logo 

 

 Lees op de volgende bladzijden meer over dit onderscheid. 
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Vrijstelling voor een door de VDAB erkende opleiding 
 

Volg je een opleiding, studie of stage erkend door de VDAB? 

Je krijgt automatisch een vrijstelling. Je hoeft er dus zelf niets voor te doen. Je herkent 

deze opleidingen aan in de opleidingendatabank van VDAB www.vdab.be/opleidingen.  

 

 
 

Over welke opleidingen gaat het? 

 een beroepsopleiding, georganiseerd of gesubsidieerd door de VDAB. 

 een individuele beroepsopleiding in een onderneming of onderwijsinstelling (IBO), 

erkend door de VDAB. Dit is een opleiding op de werkvloer om al doende bij te leren: 

www.vdab.be/ibo 

Voor deze opleidingen sluit de VDAB met jou een opleidingsovereenkomst af. De 

vrijstelling gaat automatisch in vanaf het moment dat je de opleidingsovereenkomst hebt 

ondertekend. De VDAB brengt de RVA hiervan op de hoogte. Je blijft automatisch 

ingeschreven als werkzoekende.  

 

Erkende opleiding beëindigd? 

 Je moet je na de opleiding niet opnieuw inschrijven als werkzoekende. Tenzij je 

om één of andere reden (werk, ziekte…) geen uitkering ontving in de 28 dagen na 

de opleiding. 

 Je krijgt van de opleidingsverantwoordelijke een attest “Beëindiging 

Beroepsopleiding” (formulier C91). Dien dit in bij de ABVV-werkloosheidsloket. 

 

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?  

 Je bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos. 

 De opleiding gaat door tijdens de week en eindigt vóór 17u.  

 De opleiding is georganiseerd of gesubsidieerd door de VDAB.  

 Je houdt je controlekaart goed bij. 

Wat gebeurt er met mijn uitkering tijdens de opleiding? 

 Als je een voltijdse beroepsopleiding volgt, blijft het bedrag van je uitkering hetzelfde 

als wat je ontving voor de start van de opleiding. Met andere woorden: het 

uitkeringsbedrag zakt niet verder. Het is “gefixeerd”. 

Verandert je gezinssituatie tijdens de opleiding, dan kan dit wel gevolgen hebben 

voor je uitkering. Bijvoorbeeld: je wordt alleenstaande, of je partner vindt werk. 

 Een voltijdse beroepsopleiding van minstens drie maanden verlengt de fase of de 

deelfase van je vergoedingsperiode. Duurt de voltijdse beroepsopleiding bijvoorbeeld 

vier maanden, dan blijf je vier maanden langer in diezelfde vergoedingsperiode. 

 Ben je schoolverlater en loopt je recht op beroepsinschakelingsuitkeringen af tijdens 

de opleiding? Je behoudt je uitkering tot het einde van de vrijstelling.   

http://www.vdab.be/opleidingen
http://www.vdab.be/ibo
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Vrijstelling voor een niet-erkende opleiding, studie of stage 

 

Over welke opleidingen gaat het? 

 hoger onderwijs dat toegang geeft tot een knelpuntberoep (www.vdab.be/trends)  

 middenstandsopleidingen (voor uitoefening zelfstandig beroep)  

 alternerend leren 

 secundair onderwijs  

 deelname aan activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer (www.starterslabo.be)  

 andere (buitenlandse) studies, opleidingen of stages 

 

Voorwaarden  

 Je moet zelf de vrijstelling aanvragen via ‘Mijn loopbaan’ of via je VDAB-

bemiddelaar.  

 De VDAB-bemiddelaar beoordeelt of de opleiding past in je traject naar werk.  

 De VDAB gaat na of je voldoet aan de administratieve voorwaarden  

(uitkeringsgerechtigd werkloos, domicilie in Vlaanderen, opleiding van minstens 4 

weken en 20 uren per week). 

 Per opleiding zijn er bijkomende, specifieke voorwaarden (zie hierna).  

 

Bijkomende voorwaarden per opleiding 

Vrijstelling voor een opleiding secundair onderwijs: 

 De studie leidt tot een diploma secundair onderwijs en is door een gemeenschap 
georganiseerd, gesubsidieerd of erkend. 

 Je hebt geen diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig of hoger is dan een diploma 
secundair onderwijs. 

 Je bent niet ingeschreven als vrije leerling en je neemt deel aan de activiteiten van het 
studieprogramma. 

 Je beëindigde je studies of leertijd minstens één jaar geleden op het moment dat je de 
vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt. 

 Je vraagt de vrijstelling van beschikbaarheid aan vóór je studie van start gaat. 

Vrijstelling voor een opleiding hoger onderwijs die toegang geeft tot een 

knelpuntberoep:  

 Je studie leidt tot een diploma hoger onderwijs en wordt door een gemeenschap 
georganiseerd, gesubsidieerd of erkend. 

 Je studie geeft toegang tot een knelpuntberoep. Bekijk de lijst met knelpuntberoepen 
op www.vdab.be/knelpuntenberoepen.  

 Je beschikt niet over een diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig of hoger is dan een 
diploma van het hoger onderwijs, of je hebt een diploma of getuigschrift van het hoger 
onderwijs dat volgens de VDAB weinig kansen biedt op de arbeidsmarkt.  

 Je bent niet ingeschreven als vrije leerling en je neemt deel aan de activiteiten die 
opgelegd worden door het studieprogramma. 

 Je beëindigde je studies of leertijd minstens twee jaar op de dag dat je de vrijstelling 
van beschikbaarheid aanvraagt. 

 Je vraagt de vrijstelling van beschikbaarheid aan vóór je studie van start gaat. 

  

http://www.vdab.be/trends
http://www.starterslabo.be/
http://www.vdab.be/knelpuntenberoepen
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Vrijstelling voor een middenstandsopleidingen (uitoefening zelfstandig beroep):  

 Je beëindigde je studies of leertijd minstens twee jaar op de dag dat je de vrijstelling 
van beschikbaarheid aanvraagt. 

 Je vraagt de vrijstelling van beschikbaarheid aan vóór je studie van start gaat. 

Vrijstelling voor een alternerende opleiding: 

 Je opleiding past in je traject naar werk en verhoogt je kansen op werk. 

 Je opleiding leidt tot een beroepskwalificatie. Een beroepskwalificatie toont aan dat je 
over de nodige competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) beschikt om een beroep 
uit te oefenen. 

 Je opleiding duurt minstens vier weken, omvat minstens gemiddeld 20 uur per week, 
en vindt overwegend overdag plaats (dus niet op zaterdag of na 17 uur).  

 Je beschikt niet over een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs. 

 Je beëindigde je studies of leertijd minstens één jaar op de dag dat je de vrijstelling van 
beschikbaarheid aanvraagt. 

 Je vraagt de vrijstelling van beschikbaarheid aan vóór je studie van start gaat. 

 De enige financiële voordelen die je tijdens de opleiding ontvangt zijn vergoedingen ten 
laste van de werkgever (overeenkomstig de reglementering rond alternerende 
opleidingen). 

Vrijstelling voor andere opleidingen en studies 

Geen bijkomende voorwaarde. 

 

Hoe vraag ik bij VDAB een vrijstelling aan voor een niet-erkende opleiding?  

1. Informeer je vooraf bij het ABVV-werkloosheidsloket over de gevolgen voor je uitkering. 

2. Vraag je vrijstelling opleiding minstens 1 maand voor je opleiding start.  

3. Hou volgende gegevens bij de hand wanneer je de aanvraag indient:  

 naam van de opleiding of studie  

 plaats waar je ze wil volgen  

 gegevens van de contactpersoon van de opleidingsorganisatie  

 een attest ingevuld door de opleidingsinstelling  
Je vindt zo’n attest op www.vdab.be/vrijstellingen/attest  

 start- en einddatum van de opleiding  

4. Duurt je opleiding langer dan 12 maanden? Dan moet je jaarlijks opnieuw een 
vrijstelling aanvragen. Je moet wel geslaagd zijn voor het vorige studiejaar.  

5. Onderbreek je langer dan 4 weken je recht op werkloosheidsuitkering (omwille van 
ziekte, werk of andere reden), dan moet je je opnieuw inschrijven bij de VDAB.  
 

Ben je goed geïnformeerd over de gevolgen van je opleidingskeuze voor je uitkering? 

Je kan nu je aanvraag doen, rechtstreeks in de Werkwinkel of in je online VDAB-dossier 

‘Mijn loopbaan’. 

 Heb je nog geen VDAB-bemiddelaar?  

De VDAB wijst je een bemiddelaar toe wanneer je een vraag hebt over opleiding. 

 Heb je een goed contact met je VDAB-bemiddelaar? En kan je goed motiveren 

waarom de gewenste opleiding voor jou de beste weg naar werk is?  

Dan kan je direct een afspraak maken met je VDAB-bemiddelaar en je aanvraag voor 

een vrijstelling opleiding bespreken.  

http://www.vdab.be/vrijstellingen/attest
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 Kan je vlot overweg kan met je online VDAB-dossier ‘Mijn loopbaan’?  

En kan je goed je motivatie schriftelijk formuleren?  

Ook dan kan het handig zijn om van thuis uit de aanvraag te doen via ‘Mijn loopbaan’.  

Vind je het moeilijk om zelf je motivatie voor een opleiding te omschrijven? 

Laat je dan bijstaan door onze ABVV-loopbaanconsulenten. Zij helpen je bij je online 
aanvraag voor vrijstelling via ‘Mijn loopbaan’. 

Hun contactgegevens vind je achteraan deze brochure. 

 
Hoe vraag ik vrijstelling voor opleiding aan in ‘Mijn loopbaan’?  

 
1. Surf naar www.vdab.be/mijnloopbaan  

 
2. Klik in de rechter kolom bij “Nuttige links” op “Vraag vrijstelling aan”. 

Je komt terecht op het online aanvraagformulier.  

 
 

3. Vul alle gegevens juist in: 

  

4. Scan het ingevulde opleidingsattest en voeg het toe. 

5. De VDAB bekijkt of de opleiding in je traject naar werk past. 

http://www.vdab.be/mijnloopbaan
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6. Is de vrijstelling goedgekeurd, dan maakt de VDAB met jou enkele afspraken die je 

moet naleven. 

Ook als je in je opzegperiode zit kan het nuttig zijn om een vrijstelling aan te vragen voor 

een niet-erkende VDAB-opleiding. Als je opleiding nog niet gedaan is als je opzegperiode 

afloopt, heb je immers ook een vrijstelling nodig. 

 
Wat moet ik doen als VDAB de vrijstelling goedkeurt? 
 
Je krijgt een brief ter bevestiging van de vrijstelling met vermelding van start- en einddatum 
én je plichten als werkzoekende met een vrijstelling opleiding. Lees deze goed.  

 Leef de afspraken na die de opleidingsinstelling met je maakte.  

Doe je dat niet? Dan wordt je dossier overgemaakt aan de VDAB-

Controledienst. Je riskeert dan een tijdelijke stopzetting van je uitkering.  

Bij een VDAB-erkende opleiding wordt je vrijstelling direct ingetrokken.  

Bij een niet-erkende opleiding wordt je vrijstelling ingetrokken van zodra de 

Controledienst een negatieve beslissing neemt. 

 Leef de afspraken na die de VDAB-bemiddelaar met je maakte.  

Je hebt geen sollicitatieverplichtingen meer. Je VDAB-bemiddelaar kan je wel 

oproepen om na te gaan hoe de opleiding verloopt.  

 Duurt de opleiding langer dan 12 maanden?  

Vraag dan tijdig een verlenging aan. 

 Wil je de opleiding stopzetten?  

Contacteer dan zo snel mogelijk je VDAB-bemiddelaar. Deze kan je dossier 

overmaken aan de VDAB-Controledienst als je niet tijdig meldt dat je de 

opleiding stopzet en hiervoor geen geldige reden hebt.  

 Vergeet niet maandelijks je controlekaart in te dienen bij het ABVV.   

 

Wat kan ik doen als VDAB de vrijstelling weigert?  

De VDAB moet een negatieve beslissing altijd schriftelijk motiveren.  

Hou deze brief goed bij.  

Vind je de reden voor weigering van de vrijstelling niet terecht? 

Kom dan naar het ABVV. We bekijken: 

 Of er een administratieve fout werd gemaakt.  

 Of we je opleidingsvraag beter kunnen motiveren. Als dit zo is, dan kan de 

ABVV-loopbaanconsulent samen met jou een VDAB-klachtenformulier 

invullen. De VDAB zal je vrijstellingsaanvraag vervolgens opnieuw 

beoordelen. 

 Of de ABVV-juristen een procedure bij de arbeidsrechtbank moeten 

opstarten.  

 
  



  24 

 

Start je een opleiding zonder vrijstelling?  

Je verliest het recht op werkloosheidsuitkeringen als het één van volgende opleidingen is:  

 studies met volledig leerplan 
 opleiding tot zelfstandige 
 deelname activiteitencoöperatie 
 alternerende opleiding  
 

Andere types opleiding kan je wel combineren met een werkloosheidsuitkering. 

Voorwaarde: Je zoekt actief naar werk én je werkt goed mee aan je traject naar werk.  

Ontvang je een voor je niet-erkende opleiding, stage of studies een financieel 

voordeel? Dan heb je minstens de toestemming nodig van de VDAB. Anders kan je 

uitkering teruggevorderd worden. Je moet dit als werkzoekende doorgeven aan de RVA bij 

de aanvang van je opleiding, studie of stage.  

Informeer je hierover bij het ABVV-werkloosheidsloket. 

 

Je mag als werkzoekende zonder toelating van de VDAB wel een opleiding volgen in avond- 
of weekendonderwijs. Op die manier blijf je immers beschikbaar voor de arbeidsmarkt.  

 
 

Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik een niet-erkende opleiding volg? 

Als je een vrijstelling kreeg voor het volgen van: 

 studies met volledig leerplan die voorbereiden op een knelpuntberoep 

 een opleiding tot zelfstandige 

 de voorbereiding op een zelfstandige activiteit d.m.v. een activiteitencoöperatie 

…blijft het bedrag van je uitkeringen vanaf het 2de uitkeringsjaar hetzelfde tot het einde van 

de opleiding. Tenzij er iets verandert in je gezinssituatie.  

 

Volg je een andere opleiding dan deze hierboven opgesomd? Dan zal je uitkering 

verder dalen tijdens de opleiding. Kom naar het ABVV-werkloosheidsloket en 

informeer je over je persoonlijk dossier. 

Als je slaagt voor de opleiding kan je een 6 maanden bonus aanvragen. Je behoudt je 

gefixeerde uitkering dan nog 6 maanden.  

Kom naar het ABVV-werkloosheidsloket en vraag deze bonus aan met het formulier 

C114-Bonus. 

 

 
  

http://www.rva.be/nl/word-list#Knelpuntberoep
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4. Welke financiële tegemoetkomingen bestaan er? 

Korting op inschrijvingsgeld 

De meeste scholen bieden kortingen aan voor werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de 

VDAB. Sommige opleidingen zijn zelfs volledig gratis. Ga dus bij elke opleiding na hoeveel 

het inschrijvingsgeld bedraagt in jouw specifieke situatie. 

Je vraagt deze korting aan via mijn loopbaan, via de nuttig links onderaan, bij 

inschrijvingsgeld. 

 

Terugbetaling niet-VDAB-opleidingen 

De VDAB betaalt je inschrijvingsgeld terug als je aan deze voorwaarden voldoet: 
 
 Je bent ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. 
 De opleiding die je wil volgen: 

o is een korte opleiding 
o een vervolmakingsopleiding die aansluit bij je competenties en de job die je zoekt 
o verhoogt je kansen op een job.  

 Je kan de opleiding niet bij de VDAB of een erkende opleidingspartner volgen. 
Bijvoorbeeld omdat de opleiding niet in het aanbod zit, omdat de opleiding niet in jouw 
buurt doorgaat, of omdat er een lange wachtlijst is.  

 Je opleiding is nog niet gestart op de datum dat je je aanvraag indient voor de 
terugbetaling van je inschrijvingsgeld. 

 
Wat moet je doen? 
Surf naar www.vdab.be/opleidingen/vdab-betaalt-je-opleiding 
Vul het formulier in (onderdaan de uitleg) voor je start met de opleiding. 
 

Sectorpremie 

In bepaalde sectoren krijg je een premie of een voordeel in natura als je na de opleiding in 

die sector gaat werken. Voor meer informatie kan je terecht bij je opleidingscentrum. 

 

Kinderbijslag 

Ben je tussen 18 en 25 jaar oud? Je behoudt je recht op kinderbijslag onder bepaalde 

voorwaarden. Zoals per week een minimumaantal lesuren volgen, afhankelijk van het type 

opleiding.  

Meer info: www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket 

Of ga naar de sociale dienst van de onderwijsinstelling. 

 

Studietoelagen 

De overheid voorziet in sommige gevallen een budget om je studies (deels) te financieren.  

Ga op www.studietoelagen.be na of je in aanmerking komt voor een studietoelage.  

De ABVV-Jongeren helpen je hierbij graag 

Meer info: www.magik.be 

 

http://www.vdab.be/opleidingen/vdab-betaalt-je-opleiding
http://www.studietoelagen.be/
http://www.magik.be/
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Andere nuttige info 

 www.centenvoorstudenten.be 

 www.rechtenverkenner.be 

 Gratis Infolijn Vlaamse Overheid tel. 1700 

 www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centenvoorstudenten.be/
http://www.rechtenverkenner.be/
http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten
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3. Wat moet ik als werknemer 
weten over opleidingen?  

 

Je wil je bijscholen als werknemer? Er bestaan 

verschillende mogelijkheden om een job te combineren 

met een opleiding:  

 Vlaams opleidingsverlof (VOV)  

 Tijdskrediet of loopbaanonderbreking en het Vlaams 

opleidingskrediet 

 Opleidingen via avondonderwijs, afstandsonderwijs, 

werkplekleren, alternatieve leerroutes… 

  

1. Vlaams Opleidingsverlof (VOV) 
 

Vanaf 1 september 2019 geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV): de 

hervormde versie van het betaald educatief verlof. Start jouw opleiding vóór 1 september 

2019? Dan geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof nog. 

Is het Vlaams opleidingsverlof een recht? 

Als loontrekkende in de privé heb je het recht op verlof om een erkende opleiding te volgen 

met behoud van loon.  

Voor werknemers in de openbare sector bestaat een gelijkaardig systeem. Informeer ernaar 

bij de personeelsdienst of bij je ABVV-centrale. 

De werkgever kan je VOV-aanvraag niet weigeren, tenzij te veel andere werknemers in de 

onderneming tegelijk VOV opnemen. Vanaf het moment van de aanvraag kan je niet 

ontslagen worden, tenzij de werkgever aantoont dat de reden voor het ontslag niets te 

maken heeft met VOV.  

  

3 

https://www.vlaanderen.be/betaald-educatief-verlof
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Wat zijn de andere voorwaarde voor VOV? 

 Je volgt een opleiding die geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaams 
opleidingsincentives: www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank 
 

 Je opleiding is arbeidsmarktgericht. 
 

Na het volgen van loopbaanbegeleiding kan je soms wel andere opleidingen volgen. 
Infomeer je voor de voorwaarde bij onze loopbaanbegeleiders. 
www.abvvloopbaanbegeleiding.be 

 
 Je bent ingeschreven voor minsten 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract), 

of 32 contacturen of lestijden. 
 

 Je werkt minsten 50% in de privésector in het Vlaams gewest. 
 
Wil je gebruik maken van VOV meld dit dat aan de opleidingsaanbieder. Deze geeft een 
attest inschrijvingen, dit bezorg je aan je werkgever. Samen met je werkgever kan je het 
aantal uren berekenen. 
 

Wat als je werkgever in Brussel of Wallonië gevestigd is?  

Dan is het betaald educatief verlof nog van toepassing. 

 

2. Tijdskrediet 

 

Wat is tijdskrediet? 

Tijdskrediet is een systeem waarbij je als werknemer in de privésector tijdelijk minder of 

niet werkt, met behoud van je arbeidsovereenkomst. Je krijgt tijdens deze 

onderbrekingsperiode een uitkering van de RVA als je aan de voorwaarden voldoet. 

De redenen om tijdskrediet te nemen kunnen van alle aard zijn. Bijvoorbeeld de opvoeding 

van je kinderen, opnieuw studeren, een ziek familielid ondersteunen… Er bestaan dan ook 

verschillende soorten tijdskrediet.  

In de openbare sector bestaat een gelijkaardig systeem, we beperken ons in deze brochure 

tot het tijdskrediet in de privésector.  

Wie heeft recht op tijdskrediet? 

Tijdskrediet is een recht voor elke werknemer in de privésector.  

 

In bedrijven met meer dan 10 werknemers (telling op 30 juni van het vorig jaar) is het 

opnemen van het tijdskrediet een recht. De werkgever kan wel de begindatum van het 

tijdskrediet uitstellen: als meer dan 5% van de werknemers in het bedrijf al in tijdskrediet zijn. 

 

In bedrijven met minder dan 10 werknemers moet de werkgever toestemming geven. 

Soms zijn er specifieke regelingen op sector- en/of bedrijfsniveau.  

Informeer bij je ABVV-centrale. 

We lichten hier enkel het tijdskrediet met motief toe omdat je dit kan gebruiken om een 

opleiding te volgen. Weet dat er nog andere soorten tijdskrediet bestaan.  

http://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
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Tijdskrediet met motief  

Mogelijke motieven:  

 zorg voor een kind tot 8 jaar 

 zorg voor een gehandicapt kind tot 21 jaar 

 palliatieve zorg 

 zorg of bijstand aan een zwaar ziek familielid tot de tweede graad  

 een erkende opleiding volgen. 

Je hebt recht op 36 kalendermaanden tijdskrediet met motief om een opleiding te volgen.  

Hoe neem ik het bijkomend recht op? 

Je kan dit bijkomend recht niet opdelen door deeltijds te werken.  

Neem je die 36 extra kalendermaanden toch halftijds of 4/5de op? Dan blijft het bijkomend 

recht beperkt tot 3 of 4 kalenderjaren. Hiervoor is een sectorale of bedrijfs-cao nodig. 

Voorwaarde? 

Je hebt minstens 2 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt. Tenzij het tijdskrediet volgt op een 

ouderschapsverlof.  

Welke vergoeding krijg ik? 

Je hebt tijdens de periode van tijdskrediet recht op een maandelijkse RVA-uitkering: 

‘de onderbrekingsuitkering’. Je vraagt ze bij RVA aan via een speciaal formulier.   

Stuur het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, best aangetekend, naar je 

plaatselijk RVA-kantoor. De aanvraag moet er aankomen ten laatste 2 maanden na de start 

van het tijdskrediet.  

 Minder dan 5 jaar anciënniteit bij de 
werkgever 

Meer dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever 
(index 1/9/2018) 

bruto/maand €520,65 €607,43 

netto/maand €467,91 €545,90 

 
Voor een halftijdse onderbreking krijg je de helft. 

 

Welke gevolgen heeft tijdkrediet voor mijn pensioen, verlof en uitkeringen? 

 

Je pensioen of werkloosheid wordt verder berekend op je volledig loon op voorwaarde dat je 

een uitkering hebt: je verliest dus niets. 

Neem je deeltijds tijdskrediet?  

Bij ziekte of ontslag zal men je ontslag- of ziekte-uitkering berekenen op je deeltijds loon.  

Neem je volledig tijdskrediet?  

Een eventueel ontslag gaat pas in na afloop van het tijdskrediet. 

Je eindejaarspremie, het aantal vakantiedagen en vakantiegeld worden berekend in 

overeenstemming met je nieuw uurrooster en je deeltijds loon. 

 

Tijdskrediet aanvragen? Meer info nodig? 

Informeer bij je ABVV-centrale. 
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3. Het Vlaams opleidingskrediet 
 

Volg je een opleiding met behulp van minstens 1/2de tijdskrediet met motief opleiding?  

En werk je in de social profit of in de privésector? 

Vraag dan het Vlaamse opleidingskrediet aan via werk.be. Hiermee krijg je bovenop je 

uitkering van je tijdskrediet een premie. Je hebt recht op deze premie onder bepaalde 

voorwaarden zolang je tijdskrediet met motief opleidingen loopt. Dit is maximum voor 36 

maanden. 

Wat zijn de voorwaarden? 

1. De opleiding moet arbeidsmarktgericht zijn. In de praktijk betekent dit dat de opleiding in 
aanmerking moet komen voor het Vlaams opleidingsverlof (VOV) en is opgenomen is de 
opleidingsdatabank. www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank 
 
2. De opleiding moet onder 1 van deze 3 opleidingen vallen: 
 onderwijs- of beroeps kwalificerend 
 leiden tot een knelpuntberoep. 
 ondernemerschapstraject 

 
3. Het Vlaams opleidingskrediet is er voor laag en midden geschoolden (secundair diploma).  
 

Ben je hooggeschoold, dan kan je gebruik maken van het Vlaams opleidingskrediet als je 
loopbaanbegeleiding volgde en de opleiding werd opgenomen in je persoonlijk 
opleidingsplan. Let wel, ook deze opleiding moet opgenomen zijn in de opleidingsdatabank 
voor VOV-opleidingen. Meer info: www.abvvloopbaanbegeleiding.be.  

 

4. Opleidingscheques 
 

Wil je als werknemer een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? 

Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten.  

Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen.  

En als kortgeschoolde krijg je voor sommige opleidingen een extra tegemoetkoming. 

Wanneer heb ik recht op opleidingscheques? 

Je hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid wanneer je:  

 Als werknemer of interim-kracht werkt in Vlaanderen of in het Brussels gewest. 

 Een erkende opleiding, opgenomen in de opleidingsdatabank (zie pagina 30) volgt. 

 De opleiding volgt op eigen initiatief, buiten de werkuren of tijdens je opleidingsverlof en 

zelf de opleiding betaalt. 

 Laaggeschoold of midden geschoold bent:  

o Je hebt geen of hoogstens een diploma secundair onderwijs. 

o Je hebt geen of hoogstens een getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad 

secundair onderwijs. 

 

 

 

http://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
http://www.abvvloopbaanbegeleiding.be/
https://webmail.vlintra.net/owa/redir.aspx?SURL=XFRs-estK_O-UWpok-pa50d2AcGUWKrR0FWFUp-EcoLK8yRzRZ7SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB2AGQAYQBiAC4AYgBlAC8AbwBwAGwAZQBpAGQAaQBuAGcAcwBjAGgAZQBxAHUAZQBzAC8AdwBlAHIAawBuAGUAbQBlAHIAcwAuAHMAaAB0AG0AbAAjAHIAZQBjAGgAdAA.&URL=http%3a%2f%2fwww.vdab.be%2fopleidingscheques%2fwerknemers.shtml%23recht
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Kan ik als hooggeschoolde dan geen opleidingscheques gebruiken?  

Jawel, maar enkel wanneer je een loopbaanbegeleiding volgt en je opleiding deel uitmaakt 

van je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Vul met je loopbaanbegeleider een attest in en 

bezorg het aan de opleidingsverstrekker. 

Volg als ABVV-lid loopbaanbegeleiding bij ABVV-loopbaanbegeleiding.  

We gaan samen na welke opleidingen passen bij jouw loopbaanplannen. We noteren 

dit en je opent hiermee het recht op opleidingscheques. 

 

Hoe bestel ik opleidingscheques? Dat kan op twee manieren: 

1. Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). 

2. Online via ‘Mijn loopbaan’. Kies in ‘Mijn loopbaan’ in het rechtermenu voor de link 

'Opleidingscheques bestellen'. www.vdab.be/opleidingscheques 

 

Hoeveel opleidingscheques bestellen? 

Ga na hoeveel inschrijvingsgeld je betaalt voor de opleiding. Wil je een opleiding volgen 

waarvan het inschrijvingsgeld bijvoorbeeld 120 euro bedraagt? Bestel dan voor 120 euro 

cheques. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro.  

De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheques, jij de andere helft. Concreet betekent 

dit dat jij in dit geval maar 60 euro betaalt.   

Bestel nooit meer dan je nodig hebt. De opleidingsinstelling kan je geen geld terug 

geven. Bedraagt het inschrijvingsgeld 74 euro, bestel dan voor 70 euro 

opleidingscheques  (2 cheques van 25 en 2 cheques van 10) en niet voor 75 euro. 

 

Moet je tijdens de opleiding cursusmateriaal kopen? Ook dit kan je betalen met 

opleidingscheques. Verplaatsingskosten en kosten voor kinderopvang niet.  

 

 

Wanneer opleidingscheques bestellen? 

 Bestel de opleidingscheques voor de opleiding start. Zo moet je het inschrijvingsgeld niet 

zelf voorschieten.  

 De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum zijn vermeld op 

de cheques. 

 Is de opleiding al gestart? Geen nood. Je kan de cheques nog tot 2 maanden na de start 

van de opleiding bestellen.  

 

Wat gebeurt er nadat ik besteld heb?  

 Edenred, de firma die de betaling en ontvangst regelt, informeert via e-mail of per post of 

je recht hebt op de opleidingscheques of niet. Heb je er recht op, dan krijg je een 

overschrijvingsformulier om het bedrag over te schrijven.  

 Je ontvangt de opleidingscheques binnen de 14 dagen na je betaling. Heb je na een 

maand nog steeds geen cheques gekregen? Vul dan dit formulier5 in en stuur het naar 

Edenred, Hermann Debrouxlaan 54, 1160 Brussel.  

 

                                                
5 www.vdab.be/sites/web/files/doc/loopbaanbegeleiding/nietontvangst.pdf  

http://www.vdab.be/sites/web/files/doc/loopbaanbegeleiding/nietontvangst.pdf
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5. Arbeidsongeschikt? 
 

Wil je na langdurige ziekte opnieuw gaan werken?  

Als je door je ziekte of ongeval je huidige job niet meer kan doen, zal men jou een ‘re-

integratieplan’ aanbieden.  

Meer informatie? Lees onze gratis brochure ‘Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid’. 

Te bestellen via de bestelbon achteraan deze brochure. 

 

Wat moet ik doen? 

1. Er is nog geen re-integratieplan opgestart en je wil je omscholen. 

 

 Vraag eerst het akkoord van je adviserend geneesheer (ziekenfonds) om opnieuw 

stappen naar werk te zetten en je in te schrijven bij de VDAB. De adviserend 

geneesheer onderzoekt of je in staat bent opnieuw te gaan werken en wat hiervoor 

eventueel nodig is: aanpassing van de werkplaats of werkuren, een herscholing 

volgen… 

 De adviserend geneesheer vult een aanmeldingsformulier in waarmee je naar de 

Werkwinkel/VDAB gaat.  

 De VDAB schrijft je in onder code 32. 

2. Je krijgt bij de VDAB een begeleidingstraject op maat via GTB (Gespecialiseerde 

Traject Begeleiding).  

 Men bekijkt met jou welk soort jobs je nog wil en kan doen en welke opleiding je best 

volgt. Daarna volgt eventueel een opleidingstraject met alle financiële voordelen die de 

VDAB biedt. Er is een re-integratieplan opgesteld met de werkgever en de 

arbeidsgeneesheer en herscholing maakt deel uit van je re-integratietraject. 

 De arbeidsgeneesheer bezorgt het re-integratieplan aan de adviserend geneesheer. 

Als deze hierop geen reactie geeft, dan wordt het plan na 3 weken beschouwd als 

‘aanvaard’. 

 Voor de inschrijving bij de VDAB heb je ook hier het aanmeldingsformulier van de 

adviserend geneesheer nodig. 

 Schrijf je bij VDAB in onder code 32. 

 

6. Andere opties 

 Bepaalde sectoren voorzien in een leerrekening waardoor je een tegemoetkoming krijgt 

bij bepaalde opleidingen binnen de sector. Voor meer informatie kan je terecht bij je 

sectorfonds. 

 Deeltijds werken: lees onze brochure ‘Deeltijds werken, hoe zit dat?’ (bestelbon 

achteraan deze brochure). 

 Studietoelagen: www.studietoelagen.be. De ABVV-jongeren helpen je hier graag mee 

verder (www.magik.be) 

  

http://www.studietoelagen.be/
http://www.magik.be/
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4. Welke alternatieven bestaan er nog? 

1. Ervaringsbewijs  

Heb je al doende je vak geleerd zonder hiervoor een diploma te behalen?  

Of volgde je een opleiding en kreeg je geen officieel certificaat?  

Met een ervaringsbewijs kan je zwart op wit aantonen dat je het beroep onder de knie 

hebt. 

Dit kan voor: Hovenier, Hef- of reachtruckchauffeur, Begeleider/opleider in bedrijven, 

Begeleider schoolgaande kinderen of Fitnessbegeleider. 

Het ervaringsbewijs is een officieel, erkend document van de Vlaamse overheid. Het maakt 

je ervaring tastbaar en het is een formeel bewijs van je vakbekwaamheid. Met een 

ervaringsbewijs op zak sta je sterker op de arbeidsmarkt. 

Wat zijn de voordelen van een ervaringsbewijs? 

 Het versterkt je positie bij je huidige werkgever.  

 Je wordt je meer bewust van je eigen kennis en vaardigheden. 

 Het helpt je bij het uitstippelen van je loopbaan. 

 Het helpt je bij het zoeken naar een andere betrekking (bijvoorbeeld na ontslag). 

 Het vereenvoudigt het solliciteren: uitgebreide testen worden overbodig. 

 Je staat steviger in je schoenen tijdens contractbesprekingen. 

 

Hoe behaal ik een ervaringsbewijs? 

Je schrijft je in via www.vdab.be/ervaringsbewijs. Hierna wordt je uitgenodigd door een 

VDAB-consulent. Deze bevraagt je competenties en doet een eerste inschatting. Als dit 

positief is leggen ze je verder uit hoe de testen verlopen.  

 

Op www.vdab.be/ervaringsbewijs vind je een overzicht van alle beroepen waarvoor je een 

ervaringsbewijs kan behalen.  

Ben je geslaagd voor de praktische proef? Dan ontvang je enkele weken later je 

ervaringsbewijs in de bus. Samen met je ervaringsbewijs krijg je ook een Europass-

certificaatsupplement. Dit certificaat gaat dieper in op jouw competenties (kennis en 

vaardigheden). 

 

  

5 

http://www.vdab.be/ervaringsbewijs
http://www.vdab.be/ervaringsbewijs
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2. Je buitenlands diploma in België laten erkennen 

Om met een buitenlands diploma in Vlaanderen of bij een Vlaamse werkgever in Brussel te 

werken, heb je een gelijkwaardigheidserkenning nodig. Dit is een officiële bevestiging dat je 

diploma gelijkwaardig is aan een diploma in België.  

De onderwijsinstellingen bepalen de waarde van je diploma en de procedure om een 

gelijkwaardigheidserkenning te krijgen. De school kan dit doen via Naric.  

 

De procedure gelijkwaardigheidserkenning van Naric 

 Gelijkwaardigheidserkenning aanvragen: op www.naricvlaanderen.be vind je de 

aanvraagformulieren voor een gelijkwaardigheidserkenning van je diploma secundair 

onderwijs, hoger onderwijs en volwassenonderwijs. Je vindt er ook een lijst van de 

nodige documenten.  

 De dossierbehandelaar onderzoekt of en hoeveel je moet betalen voor de 

erkenningsprocedure en informeert jou via een brief.  

De kostprijs ligt tussen 90 en 300 euro en hangt af van het type aanvraag. 

 Je dossier wordt pas verdergezet wanneer je betaling in orde is en je dossier volledig. 

Het onderzoek naar de gelijkwaardigheid is gratis voor wie op het moment van de 

erkenningsaanvraag: 

 Asielzoeker is en dit kan aantonen met een geldig attest van immatriculatie met een 

duur van 3 maanden. 

 Erkend vluchteling of subsidiair beschermde is en dit kan aantonen met bijlage 26 

van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, een attest van het 

Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen of een verblijfskaart. 

 Een verhoogde tegemoetkoming krijgt en dit kan aantonen met een bewijs van het 

ziekenfonds. 

 Een leefloon krijgt van een OCMW of maatschappelijke hulp gelijk aan een leefloon. 

 Inburgeraar is en een inburgeringscontract heeft ondertekend binnen de periode van 

3 jaar die aan de erkenningsaanvraag voorafgaat.  

 Werkzoekende is en een trajectovereenkomst of een afsprakenblad met de VDAB 

heeft gesloten binnen de periode van 2 jaar die aan de erkenningsaanvraag 

voorafgaat. 

 

Als je tot één van deze groepen behoort, voeg je het bewijsdocument toe aan je dossier. Je 

moet dan niet betalen voor je aanvraag. 

 
Uitzonderingen 

Als je de nationaliteit hebt van een land binnen de Europese Economische Ruimte of 

Zwitserland moet je de erkenning van je diploma op een andere manier aanvragen: 

 Voor een gereglementeerd beroep (zoals arts, verpleegkundige, accountant, 

bedrijfsrevisor...) moet je de professionele erkenning aanvragen bij de bevoegde 

Federale overheidsdienst. 

 Voor een beroep in het onderwijs moet je je richten tot de onderwijsinstelling zelf. Zij 

mogen zelf beslissen of je er les mag geven.  

  

http://www.naricvlaanderen.be/
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3. leren en deeltijds werken  

Ben je minstens 15 en doorliep je het eerste en het tweede jaar secundair onderwijs?  

Dan kan het helpen om via werkervaring de nodige competenties aan te leren om je kansen 

op de arbeidsmarkt te vergroten en ondertussen je diploma te behalen. Dit is dus een 

combinatie van werken en leren voor jongeren.  

Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/deeltijds-leren-en-deeltijds-werken 

  

 
 
 
 
 
  

Diploma 

https://onderwijs.vlaanderen.be/deeltijds-leren-en-deeltijds-werken
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5. ABVV-dienstverlening:  
de rode draad in je loopbaan 

Met loopbaandienstverlening wil het ABVV alle werkzoekende en werkende leden maximaal 

ondersteunen en begeleiden tijdens hun loopbaan. 

 Werklozen informeren over passende tewerkstellingsmaatregelen, over rechten en 

plichten, de situatie op de arbeidsmarkt. 

 Werklozen begeleiden in hun contacten met de VDAB en de RVA. 

 Werklozen en werkenden ondersteunen in hun zoektocht naar een geschikte job. 

 Werkenden en werklozen informeren over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Je kan terecht bij de volgende diensten: 

Loopbaanadvies: informeren, oriënteren, adviseren, bemiddelen 

 Voor wie? Alle werkzoekenden en werkenden.  

 Wat? Hulp bij de digitale tools van VDAB, rechten en plichten, opleidingen, controle 

beschikbaarheid door VDAB en RVA, tijdelijke werkloosheid, schoolverlaters, 

solliciteren, personen met een arbeidsbeperking. 

 Waar? In heel Vlaanderen. 

www.vlaamsabvv.be/loopbaanadvies 

Werklozenwerking: Informeren, vormen en sterker maken 

 Voor wie? Alle werkzoekenden. 

 Wat? Infosessies en vorming over rechten en plichten als werkloze, sociale 

zekerheid, arbeidsstatuten (bv deeltijds werken), actuele werklozenthema’s, VDAB, 

RVA, PWA, breed maatschappelijke thema’ s… En ook: computercursussen, 

trainingen sociale vaardigheden, sollicitatietraining. Je kan ook actief worden in een 

werklozencomité. 

 Waar? Regio Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. 

www.vlaamsabvv.be/werklozenwerking 

Jongeren: Informeren, adviseren en actie 

 Voor wie? Alle jongeren en schoolverlaters. 

 Wat? Rechten en plichten, studentenjob, de school verlaten, stage lopen, deeltijds 

gaan leren en werken, een studietoelage aanvragen, overstap van school naar 

werk… 

 Waar?  In heel Vlaanderen. 

www.magik.be 
  

6 

http://www.magik.be/
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Loopbaanbegeleiding: oriënteren en begeleiden. 

Voor wie?   

Onze loopbaanbegeleiders helpen je om een goed doordachte en realistische arbeidsmarkt 

en loopbaankeuzes te maken. Via oefeningen en gesprekken krijg je meer inzicht in jezelf, in 

je kwaliteiten en jobs die bij je passen.  

 

Wat?ABVV Loopbaanbegeleiding werkt met loopbaancheques die je onder bepaalde 

voorwaarden kan aankopen bij de VDAB. Een loopbaancheque kost €40 en geeft recht op 4 

uur begeleiding. Een tweede loopbaancheque geeft recht op nog eens 3 uur begeleiding.  

Onder bepaalde voorwaarden betaalt het ABVV je loopbaancheque terug. Vraag ernaar 

bij het ABVV. 

Waar? Regio Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. 

www.abvvloopbaanbegeleiding.be  

De ABVV-werkloosheidsloketten: voor een goede uitbetaling van je dopgeld!  

Het ABVV is een erkende uitbetalingsinstelling. Wij informeren en adviseren je over je recht 

op werkloosheidsuitkering. We stellen zorgvuldig je werkloosheidsdossier samen, zorgen 

voor een correcte uitbetaling.  

Raadpleeg de openingsuren en de contactinformatie van een werkloosheidsdienst in jouw 

buurt op www.vlaamsabvv.be.  

Een vraag voor de juridische dienst of beroepscentrale? 

Ook met al je vragen over arbeidstijd en overuren, betaald educatief verlof, een conflict met 

je werkgever, je contract, interim werk, grensarbeid, tijdskrediet, tijdelijke en economische 

werkloosheid, zwangerschap, ziekte en ongeval... kan je terecht bij de ABVV-

beroepscentrales of de juridische dienst (bij geschillen zoals met mutualiteit, werkgever…).  

Raadpleeg de contactinformatie van jouw centrale in jouw gewest via www.abvv.be\contact. 

Of vul het contactformulier op diezelfde pagina.  

  

http://www.abvvloopbaanbegeleiding.be/
http://www.vlaamsabvv.be/
http://www.abvv.be/contact


  38 

 

Maak een afspraak 

 
Raak je moeilijk aan de slag? Wil je graag ondersteuning bij jouw zoektocht naar 

werk? Wens je hulp bij het opstellen van jouw CV of sollicitatiebrief? Weet je niet goed 

in welke beroepen of sectoren je nog aan de slag kan? Zoek je een opleiding? Heb je 

nog andere vragen in verband met opleidingen of werk zoeken? 

 

Neem dan contact op met de loopbaanconsulenten van het ABVV! In een persoonlijk 
gesprek maakt de loopbaanconsulent voldoende tijd om stil te staan bij je vragen. Als het 
nodig is plannen jullie een vervolggesprek. 

 
 
 ABVV Regio Antwerpen: 

Tel. 03 220 66 44 
Loopbaanconsulent.antwerpen@abvv.be 

 ABVV Limburg: 
Tel. 011 28 71 51 
Loopbaanconsulent.limburg@abvv.be 

 ABVV Mechelen + Kempen: 
Tel. 015 29 90 60 (Mechelen) 
Tel. 014 40 03 30 (Turnhout) 
Loopbaanconsulent.mechelenkempen@abvv.be 

 ABVV Vlaams-Brabant: 
Tel. 016 28 41 47 (Leuven) 
Tel. 02 751 90 81 (Vilvoorde) 
Loopbaanconsulent.vlaamsbrabant@abvv.be 

 ABVV Oost-Vlaanderen: 
Tel. 09 265 52 13 (Gent) 
Tel. 03 760 04 30 (Sint-Niklaas) 
Tel. 053 72 78 13 (Aalst) 
Tel. 055 33 90 15 (Ronse) 
Tel. 052 25 92  82 (Dendermonde) 
Loopbaanconsulent.oostvlaanderen@abvv.be 

 ABVV West-Vlaanderen: 
Tel. 0478 87 02 57 (Kortrijk en Roeselare) 
Tel. 0473 22 30 44 (Oostende en Brugge) 
Loopbaanconsulent@abvv-wvl.be 
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Bon voor gratis brochures  

 
 Terugsturen naar  

Vlaams ABVV, Dienst Loopbaanadvies, Hoogstraat 42, 1000 Brussel 

loopbaanadvies@vlaamsabvv.be  

 

Voornaam en naam: ______________________________________________________ 

Straat en nr.: ____________________________________________________________ 

Postcode: ___________ Gemeente: __________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 

  

Bestelt gratis volgende brochure(s): 

 Werkloos, wat nu? 

 Jong en werkzoekend? 

 Terug aan het werk na 

arbeidsongeschiktheid 

 Aan het werk met een arbeidsbeperking  

 Solliciteren, hoe doe ik dat? 

 Neem je loopbaan in handen - 

loopbaanwerkboek 

 Deeltijds werken, hoe zit dat? 

 Werkzoekend en 55+? 

 Wat gebeurt er met mijn dop? 

 

 

 
We gebruiken je gegevens enkel om je gevraagde brochures toe te sturen.  

 

Het Vlaams ABVV en zijn VZW’s verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG). 

Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid, surf dan naar www.vlaamsabvv.be/privacy 

  

mailto:loopbaanadvies@vlaamsabvv.be
http://www.vlaamsabvv.be/privacy
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Infobrochure voor werkzoekenden en werknemers  

die een opleiding wensen te volgen 

Je zou graag een opleiding volgen, maar hoe pak je dat aan?  

 Welke opleidingsmogelijkheden zijn er? 

 Waar vind je opleidingen? 

 Mag je deze opleiding zomaar volgen met behoud van je 

werkloosheidsuitkering? 

 Welke (financiële) ondersteuningsmaatregelen bestaan er?  

Op deze en andere vragen krijg je in deze infobrochure een antwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vlaamsabvv.be 


