Opleidingscheques aanvragen
Vanaf 1 september 2020 kan je opleidingscheques aanvragen voor de betaling van je opleiding bij het
Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid. Hoe doe je dat en waar heb je recht
op?

Als je geen opleidingscheques aanvraagt kunnen wij geen opleidingskosten
terugbetalen!

Vraag best eerst aan jouw opleidingsinstelling hoeveel jouw opleiding kost. Dan weet je voor hoeveel euro
opleidingscheques je moet aanvragen. Of schrijf je al in een opleiding in en vraag of je later met
opleidingscheques mag betalen.
Op hoeveel euro opleidingscheque heb je recht? Bekijk het kader onderaan.

Stappenplan aanvraag
1.

Controleer of je opleiding geregistreerd is in de Opleidingsdatabank. Zoek in de databank het
ODB-registratienummer van je opleiding op of vraag dit na bij je opleidingsinstelling.

Vul een kernwoord in in de zoekbalk bv “jeugd” als je “jeugd- en gehandicaptenzorg” doet.

2.

Ga naar het WSE-loket en meld je aan (met je eID of de itsme-app).

Problemen bij het aanmelden? Klik op de knop "hulp nodig?" (rechts) voor veelgestelde
vragen over het aanmelden of om contact op te nemen met de helpdesk.

3.

Klik door naar ‘Aanvraag opleidingscheques’ en vul het online formulier in

→
a.

Op de eerste pagina vul je je persoonlijke gegevens in bij ‘Werknemer gegevens’.
Heb je nog geen diploma secundair? Dan ben je kort geschoold. Je werkt in Vlaanderen.

b.

Duidt aan dat je GEEN persoonlijk ontwikkelingsplan hebt.

c.

Op de tweede pagina vul je de gegevens van je opleiding en het gewenste bedrag in (zie
kader voor jouw maximum bedrag €250 of €500)

Neem het maximum bedrag, zie kader:

d.

Op de derde pagina controleer je alle gegevens. Bevestig de voorwaarden en dien je
aanvraag in.

4.

Als je aanvraag succesvol is ingediend krijg je een melding en een bevestigingsmail. Zie bijlage I

5.

Als je aanvraag is goedgekeurd krijg je een goedkeuringsmail. Zie bijlage II

6.

Zodra je aanvraag is behandeld, zal je (van ‘Edenred’) een mail krijgen met de vraag om je
individuele bijdrage te betalen (indien nodig: zie kader). Niet iedereen moet een individuele
bijdrage betalen.

7.

Na de betaling ontvang je via mail (of per post) je opleidingscheques. Hiermee kan je je opleiding
betalen.

8.

Wanneer je zelf nog extra inschrijvingskosten moet betalen (bovenop jouw opleidingscheques) en
om de persoonlijke bijdrage van de opleidingscheque terug te krijgen, kan je een aanvraag tot
terugbetaling van de opleidingskosten indienen bij de JoJo/VeVe-coördinatie.
Hiervoor vul je het formulier ‘Terugbetaling van de opleidingskosten in het kader van het JoJostartbanenproject in. Je vindt dat formulier op de website van het startbanenproject
(www.agodi.be/jojo-project). Je laat dit formulier afstempelen door de vormingsinstelling.
Daarna stuur je volgende documenten naar de JoJo/VeVe-coördinatie.
- Het ingevulde aanvraagformulier tot terugbetaling. Hierop moet een stempel van jouw
opleidingsinstelling staan.
- Inschrijvings- en betalingsbewijs van je opleiding, (zie bijlage III)
- Bevestigingsmail van WSE met de aanvraag van opleidingscheques waarin duidelijk staat voor
hoeveel euro opleidingscheques jij hebt aangevraagd, (zie bijlage)

- De goedkeuringsmail van WSE, waarin staat dat je aanvraag van opleidingscheques is
goedgekeurd. (Zie bijlage II)

LET OP!
Indien jouw opleidingsinstelling geen opleidingscheques aanvaard OF je aanvraag bij het loket wordt
geweigerd zegt dat je geen recht hebt op opleidingscheques, vraag hier dan een BEWIJS van (op papier).
Dan betaalt de JoJo-coördinatie het volledige inschrijvingsbedrag terug.
Opleidingscheques kan je ook gebruiken voor studiemateriaal. De JoJo-coördinatie betaalt geen
studiemateriaal (die niet vermeld staat op het inschrijvingsbewijs) en vervoerskosten terug.

Waar heb ik recht op?
Per schooljaar kan je opleidingscheques aankopen van maximaal 250 euro. Je betaalt daarvan de helft
(125 euro), het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid betaalt de andere helft.
In bepaalde gevallen heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je niks zelf.
Als je opleidingscheques gebruikt, kan je de 125 euro die je zelf hebt betaald (en de extra kosten van
jouw opleiding boven de 250 euro) terugvragen aan de JoJo/VeVe Coördinatie.
OPTIE 1: Je volgt een opleiding die leidt tot een diploma secundair onderwijs, Nederlands voor
Anderstaligen of een knelpuntopleiding.
In dat geval betaalt het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid het volledige
bedrag van de opleidingscheques. Je krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro
en hoeft NIKS zelf te betalen.
De extra kosten van jouw opleiding (boven 250 euro) kan je terugvragen aan de JoJo/VeVe coördinatie.
OPTIE 2: Je volgt een graduaat of bacheloropleiding
In dat geval kan je opleidingscheques voor een maximaal bedrag van 500 euro aankopen. Jij betaalt
daarvan de helft (250 euro), de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Je krijgt dan een verhoogde
tegemoetkoming van maximaal 250 euro.
Als je opleidingscheques gebruikt, kan je de 250 euro die je zelf hebt betaald (en de extra kosten van
jouw opleiding boven de 500 euro) terugvragen aan de JoJo/VeVe coördinatie.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

Bijlage 1: aanvraag opleidingscheques WSE

Bijlage II: Goedkeuring opleidingscheques WSE

Bijlage III: inschrijvingsbewijs

