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Start nieuw schooljaar!  
 

 

Vlaams opleidingsverlof (VOV) 

Wat betekent dit concreet voor jou? 
  

❖ Als werknemer heb je het recht om afwezig te zijn van het werk om een opleiding te volgen of 

om te studeren met behoud van loon. Vanaf september 2019 is dit Vlaams opleidingsverlof 

geworden i.p.v. educatief verlof. 

❖ Alle opleidingen die het recht openen op VOV zijn terug te vinden op een centrale databank. 

Die kan geraadpleegd worden op volgende link:  www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank 

Op dit digitaal platform kun je het aantal uur VOV zien per erkende opleiding. Het maximum 

aantal uur dat per schooljaar kan toegekend worden is 125 uur. 

❖ De tewerkstellingspercentage van september zal bepalen hoeveel uur dat maximum voor jou 

kan zijn. M.a.w.: als je in september 2021 80% werkt zal je voor dat schooljaar max 100 uur 

VOV kunnen toegekend worden. Werk je 100% dan zal je maximum de volle 125 uur VOV 

kunnen  aanspreken. Indien je geen werkgever had in de maand september van het lopende 

schooljaar, zal gekeken worden naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin je 

cursus start. 

❖ Het digitaal platform bundelt alle administratieve handelingen. Vb.: de werkgever doet o.b.v. 

je inschrijvingsbewijs de registratie in dit platform. Hierbij is zichtbaar op hoeveel uur VOV de 

cursus recht geeft. De school zal ook jou aanwezigheid registreren op dit platform zodat de 

werkgever kan nagaan hoeveel uren je effectief aanwezig was in de les en of je niet meer dan 

10% onwettig afwezig was. Op deze basis zal op het einde van het schooljaar de correctie van 

jouw uren gebeuren.  

❖ Uren VOV zullen niet meer overdraagbaar zijn naar een volgende cursus. 

❖ De opname van de uren VOV zal kunnen vanaf de dag voor de aanvang van de cursus tot twee 

dagen na het einde van de cursus. 

❖ Indien blijkt dat je meer dan 10% onwettig afwezig was zal het eerstvolgende schooljaar 

waarin je een nieuwe cursus aanvat je maximumrecht met 25% verminderd worden. 

 
  

http://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
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BASISPRINCIPES 
 
Enkel cursussen die behoren tot de onderstaande categorieën kunnen gevolgd worden.   

 Bedrijfsrelevante cursussen (categorie 1) 

 Alle taalcursussen (categorie 2) 

 Een beperkt aantal informaticacursussen (categorie 2) (lijst beschikbaar bij Employee 
Services van de cursussen die in aanmerking komen) 

 De toegestane aanvragen worden gerangschikt op basis van een aantal voorrangsregels 

Prioriteit 1: vervolgcursussen die passen binnen de toegestane cursussen van 
categorie 1 & 2 

Prioriteit 2: tewerkstellingspercentage (medewerkers die voltijds werken hebben 
voorrang) 

Prioriteit 3: rangschikking volgens Daikin anciënniteit (medewerkers met de hoogste 
Daikin anciënniteit hebben voorrang).  Echter om elke medewerker de kans te geven 
om een cursus te volgen, is er een correctiemechanisme ingebouwd, dwz als een 
medewerker een cursus gevolgd heeft, start zijn anciënniteitsteller voor educatief 
verlof terug op nul tenzij het over een vervolgcursus gaat) 

 
Maximum 10% gelijktijdige afwezigheid omwille van Vlaams opleidingsverlof per werkdag per ploeg 
en dit voor elke afdeling 

 

1. INVULLEN AANVRAAGFORMULIER 

Medewerkers die vanaf september 2021 een nieuwe cursus of een vervolgcursus willen volgen, dienen 
dit ten laatste maandag 14 juni 2021 in te dienen aan de hand van het digitale aanvraagformulier 
kenbaar te maken.  
 
Stap1:   (n.v.t. bij betaald educatief verlof) 

Controleer eerst via de opleidingsdatabank of jouw cursus die je wil volgen in aanmerking 
komt voor het Vlaams opleidingsverlof. Hiervoor kan je terecht op 
https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank 
Via het vak “doorzoek de opleidingsdatabank” kan je jouw cursus terugvinden. 
Het is best om het registratienummer (ODB-XXXXX of ODB-XXXXX-XXX) op te vragen bij de 
school en te controleren via de zoekfunctie of de cursus in aanmerking komt. 

 
Heb je jouw cursus gevonden? Klik dan de cursus info open en noteer dan het 
registratienummer 

 

https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
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Stap 2:  
Ga naar het digitaal aanvraagformulier en vul de gevraagde info in. 
Dit kan worden ingevuld in de POG tijdens het spreekuur tussen 11u30 en 13u30 of via 
https://daikin.formstack.com/forms/bev_vov 
 

De rangschikking zal gebeuren tegen vrijdag 18 juni 2021.  Vervolgens zal iedere medewerker een 
bevestiging via mail ontvangen met de mededeling of hij/zij de cursus kan volgen.  De bevestigingsmail 
zal ten laatste op maandag, 21 juni 2021 worden uitgestuurd.  Op basis van deze communicatie kan 
de medewerker zich inschrijven voor de opleiding. Na deze datum een aanvraag indienen kan nog 
steeds. Deze aanvragen worden dan behandeld in functie van de nog openstaande plaatsen. 
 
Medewerkers die een positieve mail hebben ontvangen, moeten 

1) Een inschrijvingsattest binnenbrengen met vermelding van onderstaande gegevens: 

- Naam van de opleiding 

- Naam van de modules (indien relevant) 

- Het registratienummer = OBD-XXXXX of OBD-XXXXX-XXX 

- De begin- en einddatum 

- De lesdag met begin- en eind uur 

- Aantal lesuren, contacturen of aantal lestijden (per module) 

 

2) Medewerkers die in ploeg werken dienen ook een kalender binnen te brengen met daarop 

aangeduid de samenvallende uren en/of de dagen waarop ze een volledige dag Vlaams 

opleidingsverlof/educatief verlof plannen. (Deze kalender wordt samen met de 

bevestigingsmail meegestuurd) 

 

2. OPNEMEN VOV 

Indien de cursus reeds gestart is en de VOV-kaart is nog niet beschikbaar: 

• In afwachting van een saldo VOV-verlofuren kan men verlof aanvragen via ADV uren.  Eenmaal 
het quota Vlaams opleidingsverlof beschikbaar is, worden de ADV uren genomen om naar de 
les te gaan terug omgeboekt.   

• ADV uren opgenomen als studieverlof in afwachting van Vlaams opleidingsverlof worden 
achteraf niet omgeboekt. 

 

https://daikin.formstack.com/forms/bev_vov

