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Wat is het? 
 

Wilt u een opleiding volgen om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Opleidingscheques kunnen gebruikt 

worden om de directe opleidingskosten van een opleiding te betalen. 

Geef bij uw inschrijving bij HRD Academy steeds aan dat u gebruik wenst te maken van opleidingscheques.  

Voorwaarden  
 

▪ U bent werknemer of u werkt als uitzendkracht. 

Werknemers uit zowel de privésector als de publieke sector komen in aanmerking. Als u zich in een situatie van tijdelijke 

werkloosheid bevindt, bent u nog steeds onder arbeidscontract bij uw werkgever en komt u in aanmerking. 

 

▪ U woont 

o in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

o in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

o in Wallonië, nadat u verhuisd bent uit een ander land (dan België) dat tot de EU of EER behoort én u 

werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

U komt niet in aanmerking als: 

▪ u zelfstandige bent (als u werknemer bent en zelfstandige in bijberoep, heeft u wel recht op opleidingscheques. 

De combinatie opleidingscheques en kmo-portefeuille voor dezelfde opleiding kan niet) 

▪ u een werkloosheidsuitkering krijgt 

▪ u werkt met een studentenovereenkomst 

▪ u werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een 

leerovereenkomst  (bv. deeltijds leren en werken, een IBO-contract, ...) 

 

Welke opleiding mag ik volgen? 
 

▪ Kortgeschoold of middengeschoold (u hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs)  

Elke opleiding die geregistreerd is in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives 

▪ Hooggeschoold  

Enkel een loopbaangerichte opleiding. Dit is een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelplan (POP) 

tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding. 

o Het loopbaancentrum verklaart via een attest loopbaanbegeleiding dat de opleiding noodzakelijk is 

voor de uitvoering van het POP. 

o De opleiding duurt minstens 32 uren. 

o De opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn als een gekwalificeerd dienstverlener WSE.  

o Het loopbaanattest mag maximaal 6 jaar oud zijn. U voegt het loopbaanattest (zie bijlage) samen 

met het inschrijvingsattest van de opleiding toe aan de aanvraag. 

Omvang van de subsidie? 
 

Per schooljaar kunt u een opleidingscheque aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. U 

betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 

125 euro per schooljaar.  

http://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
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Hoe vraag ik de opleidingscheques aan?  
 

Sinds 1 september 2020 vraagt u uw opleidingscheques aan via het online WSE-loket.  

Ga naar het online WSE-loket en meld u aan met één van de digitale sleutels.  Klik daarna op uw persoonlijke naam 

(natuurlijk persoon) om door te gaan. 

STAP 1 Vul online het aanvraagformulier in  

Als u ingelogd bent in het WSE-loket, klikt u door naar ‘Aanvraag opleidingscheques’ en vult u het online formulier in. 

 

Zorg dat je onderstaande gegevens bij de hand hebt om de aanvraag in te dienen:  

Over uzelf 

▪ Uw telefoonnummer (vast of gsm) 

▪ Uw e-mailadres 

▪ Uw scholingsgraad (kortgeschoold, middengeschoold of hooggeschoold).  

▪ Uw tewerkstellingsplaats volgens uw arbeidscontract: Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest of ergens 

anders.  

 

Over de opleiding/module die u wilt volgen 

▪ Het ODB-registratienummer van de opleiding (niet van de module die u volgt, dus zonder het achtervoegsel bv. 

-001). Dat nummer vindt u op onze website of in de opleidingsdatabank. 

▪ De naam van de opleiding 

▪ De opleidingsverstrekker (HRD Academy) 

 

Documenten (alleen verplicht als u een loopbaangerichte opleiding wilt volgen) 

▪ Attest van loopbaanbegeleiding (zie bijlage) 

▪ Inschrijvingsattest van de opleiding die u wilt volgen (aan te vragen bij HRD Academy na inschrijving)  

 

Het gewenste bedrag (=nominale waarde) op de opleidingscheque 

 

 

Nadat het departement Werk en Sociale Economie uw aanvraag behandeld heeft, bezorgt het u de beslissing per e-

mail: U ontvangt deze voor de meeste aanvragen onmiddellijk na de aanvraag. 

Voor sommige aanvragen, bijvoorbeeld voor loopbaangerichte opleidingen, duurt het langer omdat het dossier 

manueel moet nagekeken worden en mogelijk bijkomende informatie opgevraagd wordt. Daar kan geen vaste 

termijn op geplakt worden. 

 

 

 

 

 

https://wse-loket.vlaanderen.be/
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STAP 2 Betalen persoonlijke bijdrage aan Edenred 

▪ Is uw aanvraag goedgekeurd?  

Dan krijgt u van Edenred (de uitgever van de opleidingscheque) de vraag om uw individuele bijdrage te betalen. Check 

ook zeker uw spam-folder. U hebt na het betalingsverzoek 14 kalenderdagen de tijd om uw betaling uit te voeren. 

Doet u dat niet dan zal Edenred uw goedgekeurde aanvraag annuleren.  

 

Na ontvangst van uw betaling, bezorgt Edenred u via e-mail de digitale opleidingscheque. Een opleidingscheque is 

geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte.  

 

▪ Is uw aanvraag geweigerd?  

Dan ontvangt u een brief / mail met de reden van weigering  

 

STAP 3 Betalen factuur aan HRD Academy      

U ontvangt een aantal weken voor aanvang van de opleiding een factuur van HRD Academy. Op deze factuur staat de 

volledige opleidingskost (incl. BTW, eventuele vroegboekkorting,…) vermeld.  

▪ U stuurt de mail met digitale opleidingscheques door naar info@hrdacademy.be  

De opleidingscheque bevat een QR-code die door de opleidingsverstrekker kan ingescand worden. 

▪ U betaalt het openstaand bedrag volgens de facturatiegegevens op de factuur  

 

Voorbeeld  

U ontving voor 100 euro aan opleidingscheques van Edenred. Voor de start van de opleiding ontvangt een factuur voor van 

HRD Academy voor het totale bedrag van 2500 euro.  

▪ U stuurt HRD Academy de mail door met digitale opleidingscheques voor 100 euro  

▪ U betaalt via overschrijving de overige 2400 euro (2500 euro – 100 euro cheques) 

 

Nog vragen?  
 

Problemen en/of vragen over de aanvraag van de Opleidingscheques? contacteer de helpdesk van  

Edenred via 02/678 28 13 

 

Heb je nog administratieve vragen? Neem gerust contact op met ons via info@hrdacademy.be of via het nummer  

+32 9 336 31 64. 

 

mailto:info@hrdacademy.be
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