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9. OPLEIDINGEN IN HET KADER VAN LOOPBAANBEGELEIDING: OPLEIDINGSCHEQUES  
 

De combinatie van loopbaancheque en opleidingscheque is mogelijk. Een loopbaanbegeleiding, betaald met een 
loopbaancheque  resulteert automatisch in een POP; dit POP is voor sommige burgers een noodzakelijke voorwaarde om 
opleidingscheques te bekomen. 
 
Sinds de wetswijziging (bijlage 2: zie hoofdstuk 22  pagina 23) dd januari 2015 die van kracht werd in maart 2015, geldt het 
volgende: opleidingscheques mogen enkel nog ingezet worden voor arbeidsmarktgerichte opleidingen.  In de praktijk 
wordt dit op de volgende manier bepaald: 
 

Recht op Opleidingscheque Wie? 
Ja, zonder voorwaarden= Laaggeschoolden/middengeschoolden (maximaal een A2-diploma) die een 

opleiding willen volgen die in aanmerking komt voor betaald educatief verlof (lijst 
erkende opleidingsverstrekker te verkrijgen via http://www.werk.belgie.be/ thema 
verloven/Betaald educatief verlof) kunnen hun opleidingscheques aanvragen. 

Ja, op voorwaarde= laaggeschoolden/middengeschoolden (maximaal een A2-diploma) die een 
opleiding willen volgen die niet in deze lijst voorkomt, moeten nood aantonen 
door een POP (samen opgemaakt met de loopbaanbegeleider) voor te leggen die 
opgemaakt is als resultaat van een loopbaanbegeleiding gevolgd met een 
loopbaancheque. 

Ja, op voorwaarde= hooggeschoolden (het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een 
lerarenopleiding, getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid en studies 
ingericht door het onderwijs voor sociale promotie), moeten nood aantonen door 
een POP (samen opgemaakt met de loopbaanbegeleider) voor te leggen die 
opgemaakt is als resultaat van een loopbaanbegeleiding gevolgd met een 
loopbaancheque. 

 
Praktisch verloop: 
 

1. De burger maakt samen met de loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. De nood aan een 
specifieke opleiding is hier duidelijk in opgenomen. 

2. Samen met de loopbaanbegeleider worden de erkende opleidingsinstanties overlopen (zie hoger) 
3. Het loopbaancentrum vult samen met klant het attest in(zie: http://partners.vdab.be/gemandateerd.shtml ) 
4. De burger vraagt de opleidingscheques aan via Mijn Loopbaan (http://www.vdab.be/opleidingscheques/). 
5. De burger meldt zich aan bij de school met zijn attest en opleidingscheques. 

 
http://partners.vdab.be/gemandateerd.shtml zou hiervoor moeten 

volstaan (nieuwe versie dd 03/2015). Dit attest, éénmalig afgeleverd, geldt voor alle inschrijvingsjaren van de opleiding. 
 

 dat iemand wél recht heeft maar een weigering krijgt bij aanvraag. De 
klant kan in dit geval mailen naar opl.cheque@vdab.be met een beschrijving van de situatie.  Het recht op 
opleidingscheques kan manueel worden geopend nadat een verklaring op eer wordt overgemaakt aan onze dienst cel 
opleidingscheques . 

Cheques die men reeds in zijn bezit heeft, nog geldig zijn maar niet meer worden gebruikt, kunnen worden terugbetaald. 

 
10. MOGELIJK MISBRUIK VAN DE LOOPBAANCHEQUE 
 
De loopbaancheque is een instrument dat de Vlaamse overheid ter beschikking stelt van de burger. 
Er zijn een aantal situaties waarin de burger mogelijk onder druk gezet wordt om deze loopbaancheque aan te wenden niet 
voor zijn eigen belang, maar in het belang van derden.  De loopbaancentra hebben de rol om samen met VDAB te waken 
over het correct gebruik van de loopbaancheque.  Samen moeten wij de burger vrijwaren voor misbruik.  
Indien je een vermoeden hebben van situaties waarin de loopbaancheque niet correct toegepast wordt, kan je dit altijd aan 
VDAB melden.  Wij onderzoeken dit graag. 
 
Om dit zo correct mogelijk te bewaken, gelooft VDAB in de kracht van een goede en correcte informatiedoorstroom en 
sensibilisering rond de loopbaancheque. 
 
 Principe van de derdebetaler: 

 


