
 

 

6 juli 2020 

Starten met een opleiding 
 

Volgend schooljaar wil je eindelijk werk maken van die opleiding die je al zo lang wilde 

volgen. Voltijds werken in combinatie met een opleiding vind je te zwaar. Hoe ga je dit 

organiseren? 

 

Zorgkrediet 

Je kan zorgkrediet nemen om een opleiding te volgen. Die opleiding moet georganiseerd, 

gesubsidieerd of erkend zijn door de Vlaamse overheid. Het programma omvat minimaal 

120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis. Deze laatste voorwaarde geldt ook voor 

afstandsonderwijs. Als je niet weet of de opleiding hieraan voldoet, stel je die vraag aan 

de opleidingsinstelling waar je de cursus wil volgen. 

Je moet aanwezig zijn tijdens de lessen waarvoor je het zorgkrediet opneemt. Per 

kwartaal mag je maximaal een tiende van de duur van de opleiding ongewettigd afwezig 

zijn. Je levert na afloop van iedere goedgekeurde opleidingsperiode van 3 maanden een 

attest van regelmatige aanwezigheid af. 

De start van je zorgkrediet voor een opleiding loopt gelijk met de begindatum van de 

opleiding. Je zorgkrediet kan niet eindigen na de einddatum van de opleiding. Je 

ontvangt geen salaris voor het volume waarvoor je zorgkrediet opneemt: volledig, voor 

de helft of voor 1/5. Je hebt wel recht op een onderbrekingsuitkering. 

 

Verlof voor verminderde prestaties 

Je kan Verlof voor Verminderde Prestaties (VVP) opnemen als je een tijdje niet of 

deeltijds wil werken. Je hoeft het verlof niet te motiveren. 

Volledige VVP kan enkel starten op 1 september. De begindata bij vermindering met de 

helft of met 1/5 zijn 1 september, 1 januari of 1 april. VVP kan ook beginnen na een 

ander verlofstelsel in hetzelfde volume. VVP eindigt op 31 augustus. Je schoolbestuur 

kan afwijkingen op volume en begin- en einddatum toestaan. 

VVP is afhankelijk van de omstandigheden een (geconditioneerd) recht of een gunst. Het 

verlof is onbetaald. 

 

Afwezigheid voor verminderde prestaties 

Afwezigheid voor Verminderde Prestaties (AVP) kan voor de volledige prestaties of voor 

een gedeelte ervan. Je moet ook dit verlof niet motiveren.  

Begin- en einddatum van AVP kom je overeen met je schoolbestuur. Mogelijk is de 

termijn van aanvragen vastgelegd door je bestuur of binnen je scholengemeenschap.  

AVP is een gunst voor alle personeelsleden. Je ontvangt geen salaris voor het gedeelte 

dat je niet werkt. 

 

Tijdskrediet en Vlaams opleidingsverlof 

Als je schoolbestuur je salaris betaalt met eigen middelen geldt voor jou de 

reglementering van de privésector. Je hebt dan recht op tijdskrediet om een opleiding te 

volgen. Het Vlaams opleidingsverlof geeft je het recht om een erkende opleiding te 

volgen en met behoud van loon afwezig te zijn op je werk. 

 

Ga zeker na of je recht hebt op Vlaamse opleidingscheques! 

https://www.hetacv.be/mijn-loopbaan/werken-in-het-onderwijs/werken-in-het-gesubsidieerd-basisonderwijs/minder-werken/zorgkrediet
https://www.vlaanderen.be/vlaams-zorgkrediet/uitkering-vlaams-zorgkrediet-en-combinatie-met-andere-inkomsten#bedrag
https://www.hetacv.be/mijn-loopbaan/werken-in-het-onderwijs/werken-in-het-gesubsidieerd-basisonderwijs/minder-werken/verlof-en-afwezigheid-verminderde-prestaties
https://www.hetacv.be/mijn-loopbaan/werken-in-het-onderwijs/werken-in-het-gesubsidieerd-basisonderwijs/minder-werken/recht-of-gunst
https://www.hetacv.be/mijn-loopbaan/werken-in-het-onderwijs/werken-in-het-gesubsidieerd-basisonderwijs/minder-werken/verlof-en-afwezigheid-verminderde-prestaties/afwezigheid-verminderde-prestaties
https://www.hetacv.be/mijn-loopbaan/werken-in-de-prive-sector/opleiding/opleidingskrediet
https://www.hetacv.be/mijn-loopbaan/werken-in-de-prive-sector/opleiding/betaald-educatief-verlof
https://www.hetacv.be/mijn-loopbaan/werken-in-de-prive-sector/opleiding/opleidingscheques

