
VOV – BEV – Richtlijnen gekend op 31/03/2020 

Volwassenenonderwijs CVO HIK houdt eraan om geen enkele opleiding stop te zetten. Indien dit wel het geval 
is, brengen we je hier persoonlijk van op de hoogte. De opgeschorte lessen worden zo maximaal mogelijk 
vervangen door online lessen en andere vormen van afstandsonderwijs of door vervanglessen op latere 
datum. 

Dit betekent concreet dat er voor de opname van het VOV geen wijzigingen komen. 

Hou wel rekening met het volgende: 

 Indien de lessen worden ingepland op een latere datum, zullen wij de einddatum op de documenten 
VOV moeten aanpassen en krijg je een nieuw document VOV voor je werkgever. Dit kunnen we pas 
doen nadat de huidige maatregelen zijn opgeschort. 

 Indien je VOV al is ingepland, kan je dit blijven gebruiken om de online lessen te volgen, te studeren, … 
In overleg met je werkgever kan je ook je VOV opschorten en op latere datum terug opnemen. 

 Je werkgever mag tijdelijk je VOV opschorten indien er ten gevolge van de coronacrisis te weinig 
personeel is! 

 

Wat zijn de gevolgen voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en Betaald educatief verlof (BEV)? 

1 Het Centrum plant inhaallessen 

 Je blijft volledig in orde voor het VOV. 

 Je blijft volledig in orde voor het BEV als je aan de inhaallessen deelneemt. 

 2 Het Centrum organiseert afstandsonderwijs als alternatief voor de geschorste lessen 

 Gezien de uitzonderlijke omstandigheden komt afstandsonderwijs tijdelijk in aanmerking voor BEV. 
Voor het VOV komt afstandsonderwijs steeds in aanmerking. 

 3 Welke invloed heeft het eventueel uitzonderlijk stopzetten van de lessen op het aantal uren VOV/BEV 
waarop de cursist recht heeft? 

 Voor het recht op VOV is er een verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neemt de cursist 
niet deel, dan is er geen recht op VOV. Indien het Centrum de module uitzonderlijk toch stopzet nog 
vooraleer de eindbeoordeling kan plaatsvinden, bewaart de cursist de mail die hem/haar informeert 
over de stopzetting van de cursus omwille van Corona als bewijsmateriaal voor VOV. Hij zal immers 
door Departement Werk en Sociale Economie gevraagd worden om uit te leggen waarom hij/zij niet 
heeft deelgenomen aan het examen. 

 Voor het BEV worden de uren die al opgenomen waren voor de stopzetting terugbetaald, als ze aan 
alle voorwaarden voldoen. Vanaf vijf dagen na de datum van stopzetting mag de werknemer geen 
uren BEV meer opnemen. 

 4 Wat zijn de gevolgen als de minimaal verplichte 32 uren les niet gehaald worden? 

 Om recht te hebben op VOV/BEV moet men voor minstens 32 uur ingeschreven zijn bij dezelfde 
opleidingsverstrekker binnen een tijdsperiode van één jaar. 

 Je moet geen 32 uur in de les aanwezig zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen. 

 5 Meer informatie of vragen? 

 Voor informatie en vragen over BEV 

https://www.vlaanderen.be/leren-en-werken-combineren/gevolgen-voor-betaald-educatief-verlof-
bev-door-opschorting-lessen-vanwege-coronamaatregelen 

 Voor informatie en vragen over VOV 

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/gevolgen-voor-vlaams-opleidingsverlof-
door-opschorting-lessen-vanwege-coronavirus 

 


