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TE VOLGEN PROCEDURE VOV-SECTORALE BEROEPSOPLEIDINGEN IN 

VLAAMS GEWEST 

WAT IS HET VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF (VOV)?  

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams 

opleidingsverlof. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt 

doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als 

compensatie. 

Sinds de algemene nationale CAO’s van 2011 werd overeengekomen dat Cobot aanvragen voor 

erkenning van sectorale beroepsopleidingen in het stelsel van VOV kan indienen. Dit om de 

participatiegraad aan opleiding te verhogen. Het betreft opleidingen die tijdens de werkuren van de 

betrokken werknemers doorgaan en waarvoor de werkgever (een gedeelte van) de loonkosten kan 

recupereren. 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?  

 
➔ De sectorale beroepsopleiding moet voorkomen in de opleidingsdatabank en erkend zijn door het  

     PC 120 of PC 214. 

➔ De opleiding omvat minstens 32 uur en de terugbetaling van het Vlaamse gewest is beperkt     

     tot  max. 125 uur per schooljaar. 

     De werkgever zal per goedgekeurd uur VOV een forfait ontvangen, welke voor het schooljaar  

     2019/2020 max. 21,30 euro/uur bedraagt.  

➔ Minstens 50% tewerkgesteld in het Vlaams Gewest en samenvallende lesuren met de arbeidstijd. 

➔ Indien het een opleiding betreft op de werkvloer met een interne opleider, dan moet deze over  

     de nodige kwalificaties beschikken. M.a.w. hij moet daartoe een specifieke opleiding gevolgd  

     hebben. 

     Indien het een opleiding betreft op de werkvloer of op een andere locatie, kan dit ook met een  

     externe opleider, bv. een trainer van Cobot vzw of een andere lesgever die door Cobot  wordt  

     aangezocht. 

➔ In geval de werknemer op eigen initiatief een andere erkende opleiding wil volgen, dan heeft deze  

     opleiding voorrang. Werknemers van wie de rechten in het stelsel van VOV zijn uitgeput, mogen  

     evenwel gedurende de rest van het schooljaar, om deze redenen niet uitgesloten worden van  

     deelname aan erkende sectorale beroepsopleidingen. 

➔ De onderneming moet haar aanvraag voorstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de  

     ondernemingsraad. Is er geen ondernemingsraad, dan moet ze deze aanvraag voorstellen en  

     ter goedkeuring voorleggen aan de syndicale delegatie. Is er geen syndicale delegatie, dan moet  

     ze deze aanvraag voorstellen en ter goedkeuring voorleggen aan het personeel. Ook de  

     betrokken werknemer dient hiervan in kennis gesteld te worden. 

➔ U dient vóór de aanvang van de opleiding (bij voorkeur twee weken vooraf) elektronisch uw 

aanvraag in bij Cobot vzw via een webapplicatie met gebruikersnaam en paswoord, gekoppeld aan 

uw bedrijf.  

 Daarnaast ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling aanvragen via het 

WSE-loket.  

➔ De opleidingsprestaties moeten geregistreerd worden, zowel op papier met handtekeningen als  

     in de DmfA. 
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HOE AANVRAGEN ? 

Open opleidingen 

Deze aanvraag gebeurt meteen bij het online inschrijven. 

Als u inschrijft voor een open opleiding die VOV-gelabeld is en u klikt het vinkje aan “Mijn werkgever 

wenst VOV”, dan zal ook het Rijksregisternummer van de persoon die de opleiding volgt gevraagd 

worden.  

Bedrijfsinterne opleidingen 

Deze aanvraag wordt ingediend samen met en via de “aanvraag sectorale tegemoetkoming voor 

bedrijfsinterne opleidingen”.  Daartoe vinkt u aan: ‘De werkgever wenst voor deze deelnemer Vlaams 

Opleidingsverlof’ (enkel als de opleiding VOV gecertificeerd is). Na aanvinken verschijnt een bijkomend 

veld (Rijksregisternummer). 

Na het indienen van deze aanvraag zal u een goedkeuringsmail ontvangen samen met een 

aanwezigheidslijst en een evaluatiedocument.  

Beide documenten moeten na afloop van de opleiding volledig ingevuld terugbezorgd worden aan 

Cobot vzw.  

 

Opleidingen op de werkvloer 

Deze aanvraag kan uitsluitend aangevraagd worden via de Cobot webapplicatie: “Vlaams 

Opleidingsverlof“. 

Om tot deze applicatie toegelaten te worden dient u over een login te beschikken. Deze is dezelfde als 

de login voor “Aanvraag sectorale tegemoetkoming voor bedrijfsinterne opleidingen”.  

 

Deze webapplicatie is op heden nog ‘under construction’. 


