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Tot nog toe kon je ouderschapsverlof 
uitsluitend voltijds, halftijds of voor één 
vijfde opnemen. Bovendien mocht het in 
het onderwijs, behalve in de hogescho-
len, de centra voor basiseducatie en in 
een aantal uitzonderingssituaties, enkel 
aaneensluitend worden opgenomen. Per 
kind onder de 12 jaar kon je vier maan-
den voltijds, acht maanden halftijds 
of twintig maanden één vijfde ouder-
schapsverlof opnemen. Nam je minder 
op, dan was je het overige gedeelte kwijt. 
Deze wetgeving zou wijzigen op twee 
belangrijke vlakken.

Ten eerste zou het één tiende ouder-
schapsverlof nu ook ingevoerd worden 
in het onderwijs. Deze vorm van ouder-
schapsverlof kan je per kind voor veertig 
maanden opnemen. Het één tiende ou-
derschapsverlof zou, in tegenstelling tot 
de drie andere volumes, een gunst van 
de werkgever zijn. 

Een tweede grote verandering is dat het 
principe van aaneensluitendheid wordt 
verlaten. De opname van het voltijds 
ouderschapsverlof kan je dan vanaf 1 
september 2020 opnemen in schijven 

van één maand of een veelvoud ervan. 
Het halftijds ouderschapsverlof kan je 
opnemen in schijven van twee maanden 
of een veelvoud ervan en het één vijfde 
kan in schijven van vijf maanden of een 
veelvoud ervan. De opname van het ou-
derschapsverlof in deze schijven zou een 
recht zijn. Het één tiende ouderschaps-
verlof zou je kunnen opnemen in schijven 
van tien maanden of een veelvoud ervan. 
Als je werkgever akkoord is, zou je het 
voltijds ouderschapsverlof ook in weken 
kunnen opnemen en het halftijds ouder-
schapsverlof in maanden. 

De verschillende schijven zouden dus 
niet op elkaar moeten aansluiten en je 
zou ook een combinatie kunnen maken 
van de verschillende opnamevormen. 
Hierbij moet je rekening houden dat één 
maand voltijds ouderschapsverlof over-
eenkomt met twee maanden halftijds, 
vijf maanden één vijfde of tien maanden 
één tiende ouderschapsverlof.

Let wel op, je zou het ouderschapsverlof 
enkel kunnen aanvragen als de duur tot 
het einde van jouw aanstelling langer is 
dan de duur van de schijf. Bijvoorbeeld, 

wanneer jouw aanstelling eindigt op 30 
juni en je wilt vanaf 1 mei ouderschaps-
verlof opnemen, kan je wel voltijds of 
halftijds ouderschapsverlof aanvragen, 
maar geen één vijfde ouderschapsverlof. 
Immers, de resterende duur van de aan-
stelling (twee maanden) is korter dan de 
duur van één schijf (vijf maanden).

Ten slotte is het nog belangrijk te vermel-
den dat de oude wetgeving van toepas-
sing zou blijven wanneer je voor 1 sep-
tember 2020 al ouderschapsverlof hebt 
opgenomen voor jouw kind. Dus, wanneer 
je voor jouw kind minder dan vier, acht of 
twintig maanden ouderschapsverlof hebt 
opgenomen voor 1 september 2020, 
ben je de overige maanden voor dat kind 
nog altijd kwijt. Hierop is één uitzonde-
ring. Het ouderschapsverlof dat je hebt 
opgespaard door het om te zetten naar 
corona-ouderschapsverlof kan je wel nog 
opnemen. Dit kan ook als de duur van het 
uitgespaarde gedeelte ouderschapsver-
lof korter is dan de duur van een schijf. 
Bijvoorbeeld, als je twee maanden 1/5 
ouderschapsverlof hebt omgezet naar 
het corona-ouderschapsverlof, dan kan 
je deze twee maanden alsnog opnemen, 
ook al is de duur ervan korter dan de 
schijf van vijf maanden. 

Voor verdere vragen en gedetailleerdere 
informatie over de nieuwe regelgeving 
van het ouderschapsverlof kan je altijd 
terecht bij jouw provinciaal secretariaat.
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Het is niet onze gewoonte om al nieuwe wetgeving te verspreiden 
vooraleer die gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. Dat zou 
kunnen leiden tot onvolledige of foutieve informatie waarop onze 
leden zich dan baseren om beslissingen te nemen. In dit artikel 
wijken we van deze regel heel uitzonderlijk toch af. 

De Vlaamse Regering heeft op 29 mei beslist om de regelgeving voor het ouder-

schapsverlof in het onderwijs te wijzigen vanaf 1 september 2020. Niet alleen zou 

het één tiende ouderschapsverlof nu ook mogelijk worden in het onderwijs, de 

opname ervan zou ook flexibeler kunnen. Het betrokken Besluit van de Vlaamse 

Regering is op het ogenblik dat we dit artikel schrijven voor advies bij de Raad van 

State. Toch heeft ook de Vlaamse Regering beslist om de inhoud – ook al is die nog 

niet definitief - nu al mee te delen aan de betrokken (onderwijs)instellingen zodat 

men zich tijdig kan organiseren. We zetten de wijzigingen hier op een rij op basis van 

de teksten die momenteel ter beschikking zijn.


