
Betaald Educatief Verlof (kredieturen) & Vormingsverlof 

 

1. Betaald educatief verlof 

Wat is betaald educatief verlof? 

Betaald educatief verlof is het recht dat toegekend wordt aan voltijdse werknemers 
en aan bepaalde deeltijdse werknemers in de privésector dat hen in staat stelt om 
erkende opleidingen te volgen met behoud van het normale loon. 

De werkgever is dus verplicht gevolg te geven aan een aanvraag om toekenning van 
betaald educatief verlof wanneer de belanghebbende werknemer en de gevolgde 
opleiding voldoen aan de wettelijke voorwaarden. 

 

Wie kan betaald educatief verlof opnemen? 

Alle werknemers in de privésector die: 

- voltijds tewerkgesteld zijn 
- deeltijds werken voor zover ze zich in één van de volgende situaties bevinden: 

o minstens 4/5 werken 
o minstens 1/3 werken maar in een variabel uurrooster 
o minstens halftijds werken in een vast uurrooster. Dan kan het alleen 

voor de beroepsopleidingen die tijdens de normale arbeidsuren gevolgd 
worden. 

Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb je recht? 

Voor een talenopleiding heb je recht op maximaal 80 uren per schooljaar voor één of 
meerdere taalcursussen 
 
Voor elke afwezigheid moet een geldig afwezigheidsattest binnen gebracht worden. 
Een afwezigheid zonder bewijs is een ongewettigde afwezigheid. 
Volgende afwezigheden zijn gewettigd: 

- medisch attest voor ziekte van de betrokkene of een lid van zijn familie dat 
onder hetzelfde dak woont 

- staking van het openbaar vervoer 
- staking of ziekte van de leerkracht 
- sluiting van de onderwijsinstelling voor een bepaalde reden 
- uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter (overvloedige sneeuwval, 

algemene ijzelvorming) 
- afwezigheid gewettigd om beroepsredenen op basis van een attest afgeleverd 

door de werkgever aan de school 
- klein verlet 

 
Wanneer moeten de uren betaald educatief verlof opgenomen worden? 
 



Volgt hij/zij een opleiding van een volledig schooljaar, dan moet het educatief verlof 
vallen tussen de aanvang van dat schooljaar en het einde van de eerste 
examenzittijd. 
Als hij/zij een modulaire opleiding volgt, dan moet het betaald educatief verlof 
opgenomen worden tussen het begin en einde van de module. Volg je meerdere 
modules op 1 schooljaar dan kan je de uren opnemen tot einde van de laatste 
module. 
 
Verlies van het recht op educatief verlof. 
 
Het recht op educatief verlof vervalt in de volgende gevallen: 

- meer dan 10% ongewettigde afwezigheid op 1 getuigschrift, men wordt 
dan 6 maanden geschorst. Indien de onvoldoende nauwgezetheid werd 
vastgesteld in de loop van het 3e schoolkwartaal, loopt de periode van de 
schorsing noodgedwongen verder gedurende het nieuwe schooljaar. 

- voor het volgend schooljaar en dezelfde cursus indien je reeds tweemaal 
niet geslaagd bent (tenzij wegens omstandigheden buiten je wil) 

- gedurende 12 maanden wanneer je je educatief verlof misbruikt hebt om 
een winstgevende activiteit uit te oefenen of als zelfstandige te werken 

- bij stopzetting van de opleiding 
- voor een opleiding die men reeds met vrucht heeft gevolgd kan men geen 

aanspraak meer maken op betaald educatief verlof. 
 

Bescherming tegen ontslag bij betaald educatief verlof 
 
Vanaf het ogenblik dat je bij je werkgever een aanvraag voor betaald educatief verlof 
hebt ingediend, ben je beschermd tegen ontslag. Deze bescherming loopt tot aan het 
einde van de opleiding. De bescherming betekent dat je slechts ontslagen kan 
worden voor redenen die niets te maken hebben met je afwezigheid wegens 
educatief verlof. De werkgever dient te bewijzen dat zodanige redenen voorhanden 
zijn. 
 
Wanneer moet het 1e attest (kennisgeving van het betaald educatief verlof) ingediend 
te worden op het werk. 
 
De aanvragen voor betaald educatief verlof die betrekking hebben op een normaal 
schooljaar dienen ingediend te worden ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar. 
In geval van laattijdige inschrijving na 31 oktober of bij inschrijving voor een opleiding 
die aanvangt na 31 oktober, of ingeval van verandering van werkgever tijdens een 
zelfde schooljaar, dient de aanvraag voor betaald educatief verlof te gebeuren ten 
laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of van de verandering van 
werkgever. 
 
Hoe moet het educatief verlof opgenomen worden? 
 
Het verlof moet in de eerste plaats genomen worden om de lessen te volgen en 
examens af te leggen. 
 
Het resterend gedeelte van het educatief verlof kan in de loop van het schooljaar 
opgenomen worden volgens een planning die door de ondernemingsraad wordt 
opgemaakt.  



 
 
Aanvullende inlichtingen 
 
via internet: 
www.werk.belgie.be 
 
 
 
schriftelijk: 
FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
Directie van het betaald educatief verlof 
Ernest Blerotstraat 1 
1070 Brussel 
 
e-mail: 
educatief.verlof@werk.belgie.be 
 
telefonisch: 
02 233 47 30 of 02 233 45 76 
 
 
 
 

2. Vormingsverlof 

Wat is vormingsverlof ? 

Wanneer je ambtenaar (met uitzondering van onderwijspersoneelsleden ) uit de 
openbare sector bent, kun je op het werk afwezig blijven voor het volgen van 
cursussen op eigen initiatief.  

Als vorming wordt aanzien: elke activiteit die bijdraagt tot het ontwikkelen van de 
capaciteit, kennis, vaardigheden en attitudes van de ambtenaar met het oog op een 
verbeterde werking van de dienst inzake efficiëntie en effectiviteit van de 
dienstverlening aan de burger. Het initiatief voor de vormingsactiviteiten kan uitgaan 
van de ambtenaar of van de overheid. Het verlof moet goedgekeurd worden door het 
bestuur. De leergang moet beroepsvervolmaking of voorbereiding op een 
bevordering tot doel hebben. 

Vormingsverlof voor ambtenaren behoort tot de bevoegdheid van de FOD Personeel 
en organisatie / federale ambtenaren en van de Vlaamse overheid (Vlaamse 
ambtenaren). 

Vormingsverlof is in tegenstelling tot Betaald educatief verlof geen recht maar een 
gunst die je werkgever kan verlenen. 

Op hoeveel uren vormingsverlof heb je recht? 



De maximumduur voor het vormingsverlof is 120 uren per schooljaar. Ze krijgen 
alleen op het einde van de cursus een attest met de uren op. 

Regelgeving i.v.m vormingsverlof 

Er bestaat niet één algemeen stelsel rond opleidingsverlof voor de volledige 
openbare sector dat vergelijkbaar is met het systeem van het betaald educatief verlof 
voor de privésector. Elke overheid bepaalt zijn eigen systeem voor zijn eigen 
personeel. 

Aanvullende inlichtingen : 

www.fedweb.belgium.be 

 


