Handleiding
voor gebruikers
CVO en CBE
Financiering
volwassenenonderwijs
en verminderd
inschrijvingsgeld bij
trajecten naar werk

Inleiding
1.

Het ontwerpdecreet voor de financiering van het
volwassenenonderwijs stelt dat CVO en CBE meer
financiering krijgen als ze een werkzoekende opleiden
“waar[bij] de opleiding kadert in een door VDAB
vastgesteld traject naar werk”. De financiering wordt
toegekend op basis van een datastroom tussen VDAB en
Ahovoks.

2. De werkzoekenden in een ‘traject naar werk’ krijgen ook
100% vermindering van inschrijvingsgeld. Verder is er:
• 100% vermindering van inschrijvingsgeld voor alle
jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT)
• vermindering van inschrijvingsgeld voor verplicht
ingeschreven werkzoekenden, die een opleiding volgen
die niet kadert in hun traject naar werk
De vermindering van het inschrijvingsgeld maakt deel
uit van de automatische datastroom. Dit zorgt voor een
administratieve ontlasting voor de CVO/CBE.
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Definities
1.

We hanteren vier categorieën van werkzoekenden bij het
bepalen van de vermindering van inschrijvingsgeld.
• De cursist is gekend als ‘werkzoekende in
beroepsinschakelingstijd (BIT)’
• De cursist is gekend als ‘verplicht ingeschreven
werkzoekende’
• De cursist is gekend als ‘andere werkzoekende’: dit zijn
de werkzoekenden die niet in BIT zijn en niet verplicht
ingeschreven zijn.
• De cursist is niet gekend als werkzoekende.

•

Geen vermindering van inschrijvingsgeld
II. voor cursisten die niet gekend zijn als werkzoekende
III. voor cursisten gekend als ‘andere werkzoekende’ (dit zijn
de werkzoekenden die niet in BIT zijn en niet verplicht
zijn ingeschreven) waarvan de opleiding niet past in hun
traject naar werk

5. Vrijstelling van beschikbaarheid
Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een opleiding, studie
of stage willen volgen van minstens 4 weken en die gemiddeld
20u per week duurt, moeten een vrijstelling van beschikbaarheid
aanvragen. Voor Vlaamse werkzoekenden is dit bij VDAB, voor
Brusselse werkzoekenden bij Actiris.
ÎÎ Werkzoekenden die een erkende opleiding volgen en dus een
opleidingscontract krijgen, krijgen automatisch een vrijstelling
van beschikbaarheid (als de opleiding minstens 4 weken en
gemiddeld 20u per week duurt).
ÎÎ Werkzoekenden die een niet-erkende opleiding willen volgen
moeten dit zelf aanvragen.
Meer info op vdab.be/vrijstellingen.

2. Passende opleiding in een traject naar werk:
We maken een onderscheid tussen een ‘automatisch passende
opleiding’ en een ‘passende opleiding na een individuele
inschatting door VDAB’
• automatisch passende opleiding: een opleiding die door
VDAB vastgelegd wordt als ‘altijd passend in een traject naar
werk van een werkzoekende’.
Een lijst van automatisch passende opleidingen vind je
achteraan deze brochure.
• passende opleiding na een individuele inschatting door
VDAB: Als de opleiding niet op de lijst van automatisch
passende opleidingen staat en als de werkzoekende dit vraagt,
zal VDAB individueel inschatten of de gekozen opleiding past
in zijn/haar traject naar werk.

Het is niet omdat een opleiding past in het door VDAB
vastgesteld traject naar werk van de werkzoekende, dat hij
ook automatisch vrijstelling van beschikbaarheid krijgt.

3. Erkende opleiding/niet-erkende opleiding
• erkende opleidingen zijn opleidingen waarvoor de
werkzoekende een VDAB-opleidingscontract krijgt. De
opleiding is gratis en de cursist behoudt zijn/haar uitkering.
Meer info vind je op: vdab.be/opleidingen/premieserkend.
• niet-erkende opleiding: alle overige opleidingen die een
werkzoekende kan volgen, eventueel in combinatie met een
vrijstelling van beschikbaarheid (zie hieronder).
4. Wie heeft recht op vermindering van inschrijvingsgeld
• 100 % vermindering van inschrijvingsgeld
I. voor alle jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT)
II. voor verplicht ingeschreven werkzoekenden waarvan de
opleiding past in hun traject naar werk
III. voor cursisten gekend als ‘andere werkzoekende’ (dit zijn
de werkzoekenden die niet in BIT zijn en niet verplicht zijn
ingeschreven) en waarvan de opleiding past in hun traject
naar werk
a. Vermindering van inschrijvingsgeld
I. voor verplicht ingeschreven werkzoekenden die een
opleiding volgen die niet past in hun traject naar werk
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Opbouw datastroom
VDAB - AHOVOKS

Geef
tariefsuggestie

CVO / CBE

Da Vinci
•
•

te betalen
signaal over passendheid

Is cursist werkzoekend?
Past de opleiding in traject
naar werk?

Mogelijke
antwoorden: zie
schema

VDAB
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Stappenplan voor de
cursist op basis van
de individuele situatie
1.

De cursist is werkzoekend en wil een door VDAB erkende
opleiding volgen: De cursist moet de opleiding aanvragen via de
VDAB-opleidingengids.
• Van zodra de tariefsuggestie voor de cursist in een CVO/
CBE wordt opgeroepen, krijgt Ahovoks informatie over de
vermindering van inschrijvingsgeld en extra financiering
voor het centrum doorgestuurd. Dit gebeurt op basis van de
beschikbare data in het VDAB-dossier van de cursist. De cursist
moet hiervoor niets extra ondernemen.

3. De cursist is werkzoekend en wil een niet-erkende opleiding
volgen, die niet aan bovenstaande voorwaarden van 4 weken en
20u voldoet: als de cursist vermindering van inschrijvingsgeld
wil krijgen via VDAB, moet hij/zij een aanvraag doen via het
klantendossier in ‘Mijn Loopbaan’.
Tip: geef zeker de juiste instellingsnaam en naam van de opleiding
mee met de cursist zodat hij zijn aanvraag correct kan indienen.
• Een centraal team behandelt de aanvraag. VDAB brengt de
cursist op de hoogte van de beslissing (goedkeuring of
weigering) met een brief.
• Van zodra de tariefsuggestie voor de cursist in een CVO/
CBE wordt opgeroepen, krijgt Ahovoks de informatie over
de vermindering van het inschrijvingsgeld en de extra
financiering voor het centrum doorgestuurd.

2. De cursist is werkzoekend en wil een niet-erkende opleiding
volgen (die minstens 4 weken duurt en gemiddeld 20u per
week bedraagt): De cursist moet de opleiding aanvragen via het
opleidingsattest op vdab.be/vrijstellingen.
• Van zodra de tariefsuggestie voor de cursist in een CVO/
CBE wordt opgeroepen, krijgt Ahovoks de informatie over
de vermindering van inschrijvingsgeld en extra financiering
voor het centrum doorgestuurd. Dit gebeurt na de interne
verwerking bij VDAB. De cursist moet hiervoor zelf niets extra
ondernemen.

OPGELET: Als de cursist zich eerst bij het centrum aanmeldt,
maar toch vermindering van inschrijvingsgeld wil omdat hij
werkzoekend is, verwijs hem dan eerst door naar VDAB.
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Mogelijke situaties en
antwoorden
5 mogelijke antwoorden voor de passendheid in een traject naar werk
1. Opleiding past in het door VDAB vastgesteld traject naar werk.
2. Opleiding past automatisch in het door VDAB vastgesteld
traject naar werk.
3. Opleiding past niet in het door VDAB vastgesteld traject naar
werk.
4. VDAB ontving nog geen vraag over de passendheid van deze
opleiding in het traject naar werk van de werkzoekende.
5. De vraag of de opleiding past in het door VDAB vastgestelde
traject naar werk van de werkzoekende is nog in behandeling.

Beoordeling
passendheid in traject
naar werk

Tariefsuggestie

Wat is de impact op
de financiering van
het centrum?

Signaal van Ahovoks

Acties

De cursist is niet gekend als werkzoekende
Geen beoordeling over
passendheid traject
naar werk.

Geen vermindering van
inschrijvingsgeld

Geen extra financiering
voor het centrum

—

—

De cursist is gekend als werkzoekende schoolverlater in Beroepsinschakelingstijd (BIT)
1. De opleiding past
in het door VDAB
vastgesteld traject naar
werk.

100% vermindering van
inschrijvingsgeld

Extra financiering voor
het centrum

De cursist is
werkzoekend.
De opleiding past in het
door VDAB vastgestelde
traject naar werk.

Schrijf de cursist in.

2. De opleiding past
automatisch in het
door VDAB vastgestelde
traject naar werk.

100% vermindering van
inschrijvingsgeld

Extra financiering voor
het centrum

De cursist is
werkzoekend.
De opleiding past
automatisch in het door
VDAB vastgesteld traject
naar werk.

Als er voor deze
opleiding een erkend
traject bestaat, wijs
de cursist daar dan
op. De cursist kan
daarvoor een aanvraag
indienen op de VDABopleidingengids.

Leid de cursist toe naar
een door VDAB-erkende
opleiding, als het kan.

3. De opleiding past
niet in het door VDAB
vastgestelde traject naar
werk

100% vermindering van
inschrijvingsgeld

Geen extra financiering
voor het centrum
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—

VDAB deelt je mee welke
cursisten aan erkende
trajecten moeten
deelnemen.

Als er geen erkend
traject bestaat: schrijf
de cursist in.
—

4. VDAB ontving nog
geen vraag over de
passendheid van deze
opleiding in het traject
naar werk van de
werkzoekende.

100% vermindering van
inschrijvingsgeld

Geen extra financiering
voor het centrum als de
cursist zich dadelijk
inschrijft.

Deze cursist is gekend
als werkzoekende.
VDAB ontving nog geen
vraag of de opleiding
past in zijn traject naar
werk.

Verwijs de cursist door
naar VDAB om de
passendheid van de
opleiding in het traject
naar werk te laten
nagaan.
A. Als er een erkende
opleiding is, doet de
cursist een aanvraag
via de VDABopleidingengids.
B. Als er geen erkende
opleiding is, doet de
cursist een aanvraag
via het formulier in Mijn
Loopbaan.
C. Als de cursist zich niet
tot VDAB wil richten:
schrijf de cursist in.

5. De vraag of de
opleiding past in het
door VDAB vastgesteld
traject naar werk is in
behandeling.

100% vermindering van
inschrijvingsgeld

Geen extra financiering
voor het centrum als de
cursist zich dadelijk
inschrijft.

Deze cursist is gekend
als werkzoekende.
De cursist stelde de
vraag of de opleiding
past in zijn traject naar
werk. De vraag is nog in
behandeling bij VDAB.

Wacht als het mogelijk
is met het inschrijven
van de cursist tot de
vraag door VDAB is
behandeld.

De cursist is gekend als verplicht ingeschreven werkzoekende
1. De opleiding past
in het door VDAB
vastgesteld traject naar
werk.

100% vermindering van
inschrijvingsgeld

Extra financiering voor
het centrum

Deze cursist is gekend
als werkzoekende.
De opleiding past in het
door VDAB vastgestelde
traject naar werk.

Schrijf de cursist in.

2. De opleiding past
automatisch in het
door VDAB vastgestelde
traject naar werk.

100% vermindering van
inschrijvingsgeld

Extra financiering voor
het centrum

Deze cursist is gekend
als werkzoekende.
De opleiding past
automatisch in het
door VDAB vastgestelde
traject naar werk.

Als er voor deze
opleiding een erkend
traject bestaat, wijs
de cursist daar dan
op. De cursist kan
daarvoor een aanvraag
indienen op de VDABopleidingengids.

Dit wil niet zeggen
dat de cursist ook
automatisch vrijstelling
van beschikbaarheid
krijgt.

VDAB deelt je mee welke
cursisten aan erkende
trajecten moeten
deelnemen.

Als er geen erkend
traject bestaat: schrijf
de cursist in.
Als het een opleiding
betreft van meer
dan 20u per week
gedurende minstens
4 weken: adviseer de
werkzoekende om
ook vrijstelling van
beschikbaarheid aan
te vragen. Meer info op
vdab.be/vrijstellingen.
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3. De opleiding past
niet in het door VDAB
vastgestelde traject naar
werk.

Vermindering van
inschrijvingsgeld

Geen extra financiering
voor het centrum

—

—

4. VDAB ontving nog
geen vraag over de
passendheid van deze
opleiding in het traject
naar werk van de
werkzoekende.

Vermindering van
inschrijvingsgeld als
de cursist zich dadelijk
inschrijft.

Geen extra financiering
voor het centrum als de
cursist zich dadelijk
inschrijft.

Deze cursist is gekend
als werkzoekende.
VDAB ontving van hem
nog geen vraag of de
opleiding past in zijn
traject naar werk.

Verwijs de cursist door
naar VDAB om de
passendheid van de
opleiding in het traject
naar werk te laten
nagaan.
A. Als er een erkende
opleiding is, doet de
cursist een aanvraag
via de VDABopleidingengids.
B. Als er geen erkende
opleiding is, doet de
cursist een aanvraag
via het formulier in Mijn
Loopbaan.
C. Als de cursist zich niet
tot VDAB wil richten:
schrijf de cursist in.

5. De vraag of de
opleiding past in het
door VDAB vastgesteld
traject naar werk is in
behandeling.

Vermindering van
inschrijvingsgeld als
de cursist zich dadelijk
inschrijft.

Geen extra financiering
voor het centrum als de
cursist zich dadelijk
inschrijft.

Deze cursist is gekend
als werkzoekende.
Hij stelde VDAB de
vraag of de opleiding
past in zijn traject naar
werk. De vraag is nog in
behandeling bij VDAB.

Vraag de cursist
te wachten op het
antwoord over de
passendheid in het
traject naar werk van
VDAB. Is het antwoord
positief, krijgt hij
volledige vermindering
van inschrijvingsgeld en
het centrum krijgt extra
financiering.
Als het een opleiding
betreft van meer
dan 20u per week
gedurende minstens
4 weken: adviseer de
werkzoekende om
ook vrijstelling van
beschikbaarheid aan
te vragen. Meer info op
vdab.be/vrijstellingen.

De cursist is gekend als werkzoekende, maar niet in BIT en niet verplicht ingeschreven
1. Opleiding past in het
door VDAB vastgesteld
traject naar werk.

100% vermindering van
inschrijvingsgeld

Extra financiering voor
het centrum
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Deze cursist is gekend
als werkzoekende.
De opleiding past in het
door VDAB vastgestelde
traject naar werk.

Schrijf de cursist in.
VDAB deelt je mee welke
cursisten aan erkende
trajecten moeten
deelnemen.

2. De opleiding past
automatisch in het
door VDAB vastgestelde
traject naar werk.

100% vermindering van
inschrijvingsgeld

Extra financiering voor
het centrum

Deze cursist is gekend
als werkzoekende.
De opleiding past
automatisch in het
door VDAB vastgestelde
traject naar werk.

Als er voor deze
opleiding een erkend
traject bestaat, wijs de
cursist daar dan op. De
cursist kan daarvoor een
aanvraag indienen op de
VDAB-opleidingengids.
Als er geen erkend traject
bestaat: schrijf de cursist
in.
Als het een opleiding
betreft van meer dan
20u per week gedurende
minstens 4 weken:
adviseer de werkzoekende
om ook vrijstelling van
beschikbaarheid aan
te vragen. Meer info op
vdab.be/vrijstellingen.

3. De opleiding past
niet in het door VDAB
vastgestelde traject naar
werk.

Geen vermindering van
inschrijvingsgeld

Geen extra financiering
voor het centrum

—

—

4. VDAB ontving nog
geen vraag over de
passendheid van deze
opleiding in het traject
naar werk van de
werkzoekende.

Geen vermindering van
inschrijvingsgeld als
de cursist zich dadelijk
inschrijft.

Geen extra financiering
voor het centrum als de
cursist zich dadelijk
inschrijft.

Deze cursist is gekend
als werkzoekende.
VDAB ontving van hem
nog geen vraag of de
opleiding past in zijn
traject naar werk.

Verwijs de cursist door
naar VDAB om de
passendheid van de opleiding in het traject naar
werk te laten nagaan.
A. Als er een erkende
opleiding is, doet de
cursist een aanvraag
via de VDABopleidingengids.
B. Als er geen erkende
opleiding is, doet de
cursist een aanvraag
via het formulier in Mijn
Loopbaan.
C. Als de cursist zich niet
tot VDAB wil richten:
schrijf de cursist in.

5. De vraag of de
opleiding past in het
door VDAB vastgesteld
traject naar werk is in
behandeling.

Geen vermindering van
inschrijvingsgeld als
de cursist zich dadelijk
inschrijft.

Geen extra financiering
voor het centrum als de
cursist zich dadelijk
inschrijft.

Deze cursist is gekend
als werkzoekende.
Hij stelde VDAB de
vraag of de opleiding
past in zijn traject naar
werk. De vraag is nog in
behandeling bij VDAB.

Vraag de cursist te wachten op antwoord over
passendheid van de opleiding in het traject naar
werk van VDAB. Is het
antwoord positief, krijgt
hij volledige vermindering
van inschrijvingsgeld en
het centrum krijgt extra
financiering.
Als het een opleiding
betreft van meer dan
20u per week gedurende
minstens 4 weken:
adviseer de werkzoekende
om ook vrijstelling van
beschikbaarheid aan
te vragen. Meer info op
vdab.be/vrijstellingen.
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Brusselse
werkzoekenden
Voor werkzoekenden die in Brussel wonen, oordeelt VDAB of Actiris
over de passendheid van een opleiding in het traject naar werk.
VDAB is bevoegd voor:
• alle door VDAB erkende beroepsopleidingen
• alle door VDAB niet-erkende beroepsopleidingen
• de door VDAB erkende NT2-opleidingen
Actiris is bevoegd voor:
• alle taalopleidingen (excl. de door VDAB-erkende NT2opleidingen)
• alle overige basisvaardigheden (bv: geletterdheidsmodules…)
Voor de praktische afspraken tussen VDAB en Actiris is er een aparte
brochure.
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Lijst met automatisch
passende opleidingen
Actuele lijst dd 18/3/2019

Code opleiding

Naam opleiding

90006

Maatwerk: Alfabetisering Nederlands Tweede Taal

90007

NT2 Alfa - R1

597

Nederlands tweede taal alfabetisering richtgraad 1

854

Latijns schrift basiseducatie

882

Open alfa NT2

857

NT2 Alfa - Mondeling Richtgraad 1 en Schriftelijk richtgraad 1.1

856

NT2 Alfa - Mondeling Richtgraad 1

677

Maatwerk gemengd

897

Start to ICT

90001

Maatwerk: Informatie- en communicatietechnologie

90015

Informatie- en communicatietechnologie

743

Maatschappijoriëntatie: Communicatie

745

Maatschappijoriëntatie: Mobiliteit

747

Maatschappijoriëntatie: Techniek

751

Maatschappijoriëntatie: Rechten en plichten

752

Maatschappijoriëntatie: Omgaan met veranderingen

753

Maatschappijoriëntatie: Levenslang en levensbreed leren

755

Maatschappijoriëntatie: Werk

90003

Maatwerk: Nederlands

90008

Open Nederlands

598

Nederlands

802

Nederlands - Maatschappelijk functioneren
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Code opleiding

Naam opleiding

803

Nederlands - Maatschappelijk participeren

601

Nederlands tweede taal richtgraad 1

90004

Maatwerk: Nederlands Tweede Taal

845

Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 in BE

830

Nederlands tweede taal - richtgraad 1

346

Nederlands tweede taal richtgraad 1

337

Latijns schrift richtgraad 1

350

Socio-Culturele Integratie R1

351

Socio-Culturele Integratie R2

9014

Latijns schrift richtgraad 1

90005

Maatwerk: Wiskunde

90010

Open Wiskunde

692

Wiskunde - maatschappelijk functioneren

693

Wiskunde - maatschappelijk participeren

694

Wiskunde - doorstroom

Opgelet: deze lijst is onderhevig aan verandering.
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