
Opleiding en vorming

Wist je dat..

Werkgevers willen goed geschoold personeel, maar zijn niet altijd bereid om te investeren 
in vorming, opleiding en begeleiding op de werkvloer. Herkenbaar?

Als werknemer in de privésector heb je ook recht op 

Dat betekent dat als je een bepaalde opleiding volgt, je op het werk        mag zijn 

terwijl je 

Na afloop van je opleiding kan je werkgever, onder bepaalde voorwaarden, 
een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie. Meer info vind je op de achterzijde.

Vlaams opleidingsverlof

loon wordt doorbetaald.
afwezig

Elke werknemer in een onderneming met

op termijn 

zou moeten krijgen per jaar?

minstens 10 werknemers

vijf dagen opleiding

Heb je een vraag? Neem dan contact op met  



Opleiding en vorming door de werkgever

Wat kunnen vakbonden doen?

In een onderneming/sector zonder akkoord over oplei-
ding en vorming heeft de werknemer recht op 2 dagen 
opleiding gemiddeld per jaar. 

Is er wel een akkoord in de onderneming/sector, dan 
moet je minstens het aantal dagen vorming krijgen dat 
in het verleden al afgesproken werd, met een groeipad 
naar 5 dagen per jaar.

De werknemersafgevaardigden mogen/kunnen de werk-
gever adviseren rond het opleidingsbeleid in de onder-
neming. 

Elk jaar krijgen zij door middel van de sociale balans 
informatie over het aantal opleidingsuren en de op-
leidingskosten. En zo kunnen ze vragen stellen over de 
opleidingsinspanningen die geleverd worden voor alle 
beroepsgroepen in de onderneming.

Hoe werkt dat?

Wat kunnen vakbonden doen?

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Je werkgever moet jouw afwezigheid inplannen via de 
collectieve planning op de ondernemingsraad of (als die 
er niet is) in gemeenschappelijk overleg tussen de werk-
gever en de vakbondsafvaardiging van de onderneming.

Wil je vorming volgen en werk je in de privésector in een 
onderneming in Vlaanderen? Dan kan je Vlaams oplei-
dingsverlof (VOV) opnemen, een individueel vormings-
verlof voor werknemers.

Je heb als werknemer uit de privésector het recht om via 
het systeem van VOV erkende opleidingen te volgen en 
om op het werk afwezig te zijn met behoud van je loon. 
De opleidingen die je kan volgen, vind je op 
www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank

[In Vlaanderen vervangt VOV vanaf 1 september 2019 
het betaald educatief verlof (BEV). In Brussel blijven de 
regels rond BEV wel nog  van toepassing.]


