
 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Q&A INFOSESSIE BLENDED LEREN (30/3/2021) 

Op 30 maart 2021 werd een digitale infosessie gegeven over blended leren. De opname van deze infosessie 
wordt op onze website ter beschikking gesteld. De vragen die tijdens de infosessie gesteld werden, zijn in 
dit document gebundeld en beantwoord.  
 

1. Hoe worden de behaalde leerdoelstellingen bewezen/geattesteerd? 
Als u een blended leren opleiding registreert, noteert u welk learning management systeem (LMS) in 
uw organisatie gebruikt wordt en voegt u een begeleidend document toe waarin u in detail 
beschrijft hoe het leerproces opgevolgd wordt. Wij leggen geen vereisten op: er is pedagogische 
vrijheid. De opleidingsverstrekker bepaalt zelf wat zijn verwachtingen zijn tav de cursist: zijn er 
lessen waar de cursist moet aanwezig zijn, moeten er taken ingediend worden, deelgenomen 
worden aan toetsen, een eindbeoordeling afgelegd worden,… Wanneer geeft u een getuigschrift van 
deelname af, of “met succes doorlopen”, … 
 
De opleidingsverstrekker moet conform de werkwijze uit dit document attesteren of de cursist het 
leerproces volledig doorlopen heeft, niet of de vooropgezette leerdoelstellingen behaald zijn.  
De cursist heeft een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. De cursist moet niet 
geslaagd zijn om het recht op VOV te verwerven, wel het leerproces volledig doorlopen. De cursist 
heeft enkel recht op VOV indien de opleidingsverstrekker attesteert dat hij onderweg niet afgehaakt 
heeft. 
In het LMS moeten we, ingeval van controle, kunnen terugvinden dat de vereiste stappen in het 
leerproces inderdaad gezet zijn. 

 
2. Wat met (blended leren) opleidingen met eindbeoordeling? 

Voor opleidingen met een eindbeoordeling, moeten de cursisten verplicht deelnemen aan de 
eindbeoordeling, ook als deelname aan de eindbeoordeling niet verplicht wordt door de 
opleidingsverstrekker!  
De voorwaarde om voor een blended leren opleiding VOV op te nemen is dat het leerproces volledig 
doorlopen is. Voor blended leren opleidingen, waarin een eindbeoordeling deel uitmaakt van het 
leerproces, is het leertraject pas volledig doorlopen als ook aan de eindbeoordeling is deelgenomen.  

 

3. Onze opleidingen zijn geregistreerd met studiepunten. Moeten wij een aanvraag indienen? 

Het regulier aanbod van hoger onderwijs (graduaten, bachelor, master) moet geen aanvraag 

indienen voor blended leren. Of de opleiding volledig in contactleren of via blended leren gegeven 
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wordt, is de afspraak dat er recht is op VOV voor ieder examen waaraan deelgenomen wordt. Hier 

bepaalt het soort contract de toegang tot VOV: een examencontract is uitgesloten, diploma- en 

creditcontracten zijn toegelaten. 

  

Als een hogeschool of universiteit navorming geeft dan kan u wel kiezen welke methode gebruikt 

wordt: contact leren of blended leren. Blended leren opleidingen kunnen enkel in “voorziene 

opleidingstijd/uren” geregistreerd worden.  

 

Als u postgraduaten hebt die u in blended leren wil aanmelden, moet de studieomvang uitgedrukt 

worden in de voorziene opleidingstijd (uren), nodig om het contact- en afstandsleren te doorlopen. 

Zoniet geeft u het postgraduaat in studiepunten in. 

 

4. Kunnen wij bestaande opleidingen die uit modules bestaan als blended leren registreren? 

Een module is in “VOV-terminologie” het kleinste opleidingsonderdeel waarvoor apart kan 

ingeschreven worden.  

Als een module als een blended leren opleiding aangeboden wordt, dan kan ze apart als opleiding 

ingediend worden, indien ze voldoet aan alle voorwaarden.  

Wat niet mag is dat opleidingen ingediend worden met een module die uit contactleren bestaat, een 

module die afstandsleren is,… Het is precies de bedoeling van blended leren dat het geheel van de 

opleiding ondersteund en opgevolgd wordt, ongeacht wat de methodiek is die gebruikt wordt per 

onderdeel. 

 

Enkel blended leren opleidingen die over meerdere schooljaren lopen, kunnen in modules ingediend 

worden, op voorwaarde dat het leerproces ook ondersteund en opgevolgd kan worden per 

schooljaar. Dat moet blijken uit het document met de beschrijving van het leeropvolgingsproces dat 

toegevoegd is aan de aanvraag. 

 

5. Wij hebben onze al vormingen ingediend, moeten wij nog een document over het LMS toevoegen? 
De opleidingsdatabank laat pas sinds 29 maart toe dat aanvragen voor blended leren opleiding 
geregistreerd worden. Ik vermoed dat u dus nog geen vormingen ingediend hebt als blended leren 
opleiding. Als u bestaande contactleren-opleidingen ook als blended leren opleiding wil 
registreren, moet u ze opnieuw indienen en volgt u de handleiding.  
Als u geen blended leren opleidingen wil registreren, moet u bij de organisatiegegevens, onder de 
titel ‘Leaning management systeem’ niets invullen. Dit is voor de opleidingen die alleen uit 
contactleren bestaan niet van toepassing. 

 
6. Valt afstandsleren (met begeleiding vanop afstand) onder blended leren?  

Neen, er moeten minimaal drie elementen aanwezig zijn om te kunnen spreken van blended leren:  
- Combinatie contact- en afstandsleren 
- Cursist kan beroep doen op begeleiding doorheen het ganse leertraject, ook tijdens het 

afstandsgedeelte 
- Opvolgen van het leerproces en registreren van de genomen stappen in het LMS  

 
7. Wat bij 1 dag ziekte bij een contactdag in een blended opleiding? Hoe geef je deze uren in? 

Voor blended leren opleidingen moeten geen aanwezigheden worden bijgehouden. De 
opleidingsverstrekker bepaalt zelf hoe hij omgaat met die dag afwezigheid: geeft dit aanleiding tot 
inhaalles, moet de cursist de inhoud zelf doornemen,…  
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8. Wat is het minimum aantal uren dat vereist is voor een blended leren opleiding? 
Een opleiding moet minimum 32u bevatten om in aanmerking te komen voor registratie in de 
opleidingsdatabank.  

 
9. Wat als een blended leren opleiding wordt stopgezet door de opleidingsverstrekker voor het 

volledige leertraject is afgewerkt? Hoe wordt het aantal uren VOV waar de cursist recht op heeft 
bepaald? 
Als de opleidingsverstrekker het leertraject vroegtijdig stopzet, dan heeft de cursist recht op het 
aantal uren VOV dat hij opnam tot aan de stopzetting. De cursist kan tot twee dagen na het einde 
van de opleiding VOV opnemen. In geval van een vroegtijdige stopzetting door de 
opleidingsverstrekker geldt de stopzettingsdatum als nieuwe einddatum. U attesteert in het WSE-
loket bij traject doorlopen ‘niet ingericht’ en noteert de stopzettingsdatum. Niet ingericht verwijst 
hier naar het opleidingstraject dat niet volledig werd ingericht door de opleidingsverstrekker. 

 
10. Wat als de blended leren opleiding wordt stopgezet door de cursist zelf, voor het volledige 

leertraject is afgewerkt? Hoe wordt het aantal uren VOV waar de cursist recht op heeft bepaald? 
Als de cursist zelf het leertraject vroegtijdig stopzet, dan heeft hij geen recht op VOV omdat hij het 
leertraject niet volledig heeft doorlopen.  
U attesteert in het WSE-loket bij traject doorlopen ‘neen’ en noteert de stopzettingsdatum.  
 

11. Welke LMS systemen zijn toegelaten? 
Het departement WSE legt geen voorwaarden op m.b.t. het LMS zelf. 
Alle LMS-systemen zijn toegelaten. 
 

12. Wat zijn de gevolgen voor het recht op VOV als ik ‘nee’ registreer bij de vraag of het leerproces 
volledig is doorlopen? 
Voor blended leren opleidingen hebt u drie opties bij de vraag ‘leertraject doorlopen’:  

- Ja: de cursist heeft het volledige traject doorlopen. De cursist heeft recht op het totaal 
aantal uren VOV waarvoor hij was ingeschreven.  

- Nee: de cursist heeft het leerproces niet doorlopen. Er is geen recht op VOV en dus geen 
terugbetaling aan de werkgever. 

- Niet ingericht: het leerproces is niet volledig doorlopen, maar omwille van een reden die 
buiten de cursist ligt, nl het opleidingstraject werd niet volledig ingericht door de 
opleidingsverstrekker. De cursist behoudt zijn recht op VOV voor de uren die hij al heeft 
opgenomen tot aan de stopzettingsdatum. U noteert daarbij een stopzettingsdatum in het 
loket, evenals de voorziene opleidingstijd die op dat ogenblik gepresteerd is. 

 
13. Is er voor het deel contactleren geen verplichte aanwezigheid meer? 

In geval van blended leren, moet u geen aanwezigheden meer bijhouden. Het is het ganse leerproces 
dat opgevolgd wordt. Voor het contactgedeelte moet u geen aanwezigheden bijhouden. De cursist 
heeft recht op het totaal aantal voorziene uren opleiding zoals geregistreerd in de 
opleidingsdatabank indien het traject volledig werd doorlopen. 

 
14. Moet de cursist enkel het leerproces doorlopen hebben om recht te hebben op VOV of ook geslaagd 

zijn voor de eindbeoordeling? 
De cursist moet om recht te hebben op VOV niet slagen voor de eindbeoordeling, wel deelnemen. 
Het leerproces doorlopen betekent de door de opleidingsverstrekker verwachte inspanningen 
leveren. 

 



 

pagina 4 van 4 

15. Hoe kan je de aanwezigheid registreren bij contactleren via Zoom? 
Voor lessen die digitaal worden gegeven, moeten digitale aanwezigheidslijsten bijgehouden worden. 
Op onze website vindt u de handleiding voor het digitaal handtekenen van aanwezigheidslijsten. 
Dit geldt niet voor het gedeelte contactleren dat onderdeel is van een blended leren opleiding. 

 
16. Volstaat begeleiding via Teams voor blended leren of moet er ook een LMS zijn? 

Beschikken over een LMS is één van de voorwaarden om een blended leren opleiding te kunnen 
registreren. U moet voor blended leren opleidingen voor zowel het contactleren als voor het 
afstandsleren controleren of de cursist het leerproces heeft doorlopen en of de leerdoelstellingen 
zijn behaald. Dit gebeurt aan de hand van een learning management systeem (LMS). 

 
17. Moeten we voor digitaal contactleren aanwezigheden doorgeven? 

Ja. Enkel voor blended leren opleidingen en het regulier aanbod van CVO en HO moeten geen 
aanwezigheden bijgehouden worden. Voor ‘contactopleidingen’ moet u de aanwezigheden (zowel 
fysiek als online) bijhouden en registreren in het WSE-loket.  

 
18. Wordt een opleiding die volledig face to face is, in combinatie met zoom-sessies gezien als blended 

leren?  
Neen, zolang er alleen rechtstreeks contact is (op een vooraf bepaald moment) tussen de lesgever 
en cursisten, spreken we van contactleren, ongeacht of de lessen fysiek of digitaal zijn.  

 
19. Als een cursist voor een blended leren opleiding het volledige gedeelde contactleren niet gevolgd 

heeft wegens ziekte en het afstandsleren wel, is er dan recht op VOV voor het totaal aantal uren 
waarvoor was ingeschreven of enkel voor het deel dat hij gevolgd heeft? 
Dat is afhankelijk van uw gedocumenteerde opvolgingssysteem waarin beschreven is hoe de 
leerdoelstellingen geëvalueerd wordt en wanneer u attesteert of het leerproces doorlopen is. Indien 
‘ja’, dan heeft de cursist recht op VOV voor de volledige opleidingsduur. Indien ‘nee’, dan is er geen 
recht op VOV.  

 
20. Is er een lijst met LMS systemen beschikbaar? 

In het WSE-loket is een lijst beschikbaar met enkele gekende learning management systemen: 
Smartschool, Totara, Moodle, Chamil, Canvas, Toledo en Blackboard. U kan hieruit het juiste LMS 
selecteren of ‘andere’ kiezen en zelf de naam invullen van het LMS dat u gebruikt.  

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/Handleiding_digitaal_ondertekenen_aanwezigheidsattesten_dtki1i.docx.pdf

