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CSV-bestand vanuit Excel 
Als opleidingsverstrekker bent u verplicht om voor alle blended leren opleidingen, die u heeft geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse 
opleidingsincentives, te registreren of de cursisten het leertraject hebben doorlopen. Dit moet u doen voor alle cursisten die hebben aangegeven hebben 
Vlaams opleidingsverlof op te nemen in het kader van deze opleiding. Voor het opladen van deze informatie voor meerdere studenten en/opleidingen kan 
kan u een . De eerste regel van dit bestand moet steeds de volgende kolomnamen, in exacte  CSV-bestand vanuit een eigen toepassing exporteren
dezelfde volgorde, bevatten. 

registratienummer;startDatum;eindDatum;insz;datumStopgezet;opmerkingOpleidingsverstrekker;leertrajectDoorlopen

Hieronder vind je een overzicht van welke velden verplicht zijn en aan welke voorwaarde elk veld moet voldoen. Onder de tabel vind je nog meer 
gedetailleerde informatie en verschillende uitgewerkt voorbeelden.

Het bestand mag maximaal 1000 lijnen bevatten. 

Overzicht velden

kolomnaam  verplicht veldvalidatie

registratienummer ja voor opleidingen: ODB-{7cijfers} of ODB-{letter}{5cijfers}

voor modules: ODB-{7cijfers}-{3cijfers} of ODB-{letter}{5cijfers}-{3
cijfers}

startdatum ja verwacht formaat dd/mm/yyyy
Bijv. 20/11/2019 

de startdatum mag niet voor 1 september 2019 liggen

einddatum ja verwacht formaat dd/mm/yyyy
Bijv. 20/11/2019 

de einddatum mag niet voor de startdatum liggen

insz ja Een cijferreeks van 11 getallen zonder formattering

Bijv. 90030300471

datumStopgezet enkel indien de student zich heeft uitgeschreven voor de 
opleiding

verwacht formaat dd/mm/yyyy
Bijv. 20/11/2019 

leertrajectDoorlop
en

ja Mogelijke waardes:

Ja
Nee
Niet ingericht

Toelichting velden

Registratienummer opleiding/module

https://support.office.com/nl-nl/article/Tekstbestanden-txt-of-csv-importeren-of-exporteren-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba


Een registratienummer is het nummer waarmee de opleiding of module geregistreerd is in de .  Dit nummer begint steeds met ODB-opleidingsdatabank

Voor opleidingen heeft het de volgende structuur: ODB-{7cijfers} of ODB-{letter}{5cijfers}

Een module is een onderdeel van een opleiding waarvoor je afzonderlijk kan inschrijven. Elke module heeft een eigen registratienummer.

Bijv. ODB-0000987-001 is een module van de opleiding met registratienummer ODB-0000987.

Modules hebben dus de volgende structuur: ODB-{7cijfers}-{3cijfers} of ODB-{letter}{5cijfers}-{3cijfers}

Indien een opleiding uit modules bestaat - een module wordt hier begrepen als een opleidingsonderdeel waarvoor je apart kan inschrijven - dan worden de 
aanwezigheden best per module geregistreerd.

Startdatum

De startdatum van de opleiding/module zoals vermeld op de inschrijving. 

Voor afwijkingen zie verder (Gewijzigde start- en einddatum opleiding/module)

Einddatum 

De einddatum van de opleiding/module zoals vermeld op de inschrijving. Of indien de opleiding langer duurde dan voorzien, gebruik je de reële einddatum.

Voor afwijkingen zie verder (Gewijzigde start- en einddatum opleiding/module)

Insz

Het rijksregisternummer van de student die een opleiding volgt met ondersteuning van het Vlaams opleidingsverlof.
Heeft de cursist een buitenlands rijksregisternummer, dan gebruik je het BIS-nummer (een aangemaakt, tijdelijk rijksregisternummer dat noodzakelijk is 
om in België te kunnen werken).

Let met RRN's die beginnen met 0 of 00 (bv. geboortejaar 2000). Werkwijze om voorloopnullen in het CSV-bestand te behouden:

Open het CSV-bestand in Excel
Pas de opmaak van de gewenste cellen (RRN) aan naar tekst
Voeg de voorloopnullen manueel toe
Sla het bestand op. Open het bestand vervolgens niet meer in Excel. Excel verwijdert de opmaak van een CSV-bestand bij het inlezen/openen 
(ook zonder op te slaan).

Datum stopgezet

Indien de student de opleiding vroegtijdig stopzet, dan moet je verplicht deze datum invullen.

Opmerking

Optioneel veld om een opmerking toe te voegen die bestemd is voor de dienst die de dossier VOV (Vlaamse Opleidingsverlof) opvolgen. Deze opmerking 
is niet zichtbaar voor de werkgever of de cursist.

Leertraject doorlopen

Indien uw opleiding in de opleidingsdatabank is geregistreerd als een blended leren opleiding, dan moet u hier verplicht aangeven of de de cursist het 
leertraject heeft doorlopen (JA | NEE). Indien het leertraject niet kon doorlopen worden door overmacht (bv. Corona), dan noteert u hier 'niet ingericht'. 

Gewijzigde start- en einddatum opleiding/module

In de praktijk kan het gebeuren dat een opleiding/module later start of later eindigt.

Bij de startdatum moet u echter steeds de startdatum op zoals vermeld op het inschrijvingsattest opgeven.

Voor de einddatum van de cursus geeft u in principe ook de einddatum als vermeld op het inschrijvingsattest op. Tenzij de cursus langer loopt dan geef je 
de reële einddatum op. Met andere woorden de einddatum, mag later vallen dan de officiële einddatum, maar niet vroeger.

Unieke sleutel

De combinatie ODB-registratienummer, startdatum, einddatum en insz (rijksregisternummer) wordt door de administratie gebruikt om te bepalen 
over welke cursus het gaat.

In de opleidingsdatabank wordt een opleiding/module geregistreerd, maar sommige opleidingen/modules worden meerdere malen per jaar 
georganiseerd. Om te kunnen onderscheiden voor welke opleiding/module de werkgever een terugbetalingsaanvraag doet en welke 
aanwezigheidsregistratie van een opleidingsverstrekker daar bijhoort, wordt dus de start- en einddatum gebruikt zoals die vermeld worden op 
het inschrijvingsattest.

http://todo/


Voorbeelden

type voorbeeld registratienummer startDatum eindDatum insz opmerking
Opleidingsverstrekker

leertrajectDoorlopen

opleiding  ODB-0000123 01/09/2020 15/09/2021 96021619101 Ja

module  ODB-0000222-001 01/09/2020 15/09/2021 81021518220 Nee

stopzetting na examens ODB-0000123 01/03/2020 15/07/2020 81092503623 Overmacht door Corona Niet ingericht

stopzetting voor examens ODB-0000123 15/09/2021 15/10/2021 73022309332 Ja

opmerking ODB-0000123 01/05/2021 30/05/2021 88121204892 Ja
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