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Arbeidsongevallen 
ODO, ODOS, ODO(W) 

 
Als de cursist afwezig is wegens een arbeidsongeval heeft deze geen recht op de gewaarborgde 
leervergoeding. De verzekeringsmaatschappij vergoedt de cursist rechtstreeks vanaf de eerste dag van de 
arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsongeval moet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 8 dagen 
aangegeven worden bij de arbeidsongevallenverzekering waarbij de onderneming aangesloten is. Bij een 
ernstig arbeidsongeval moet een specifieke procedure gevolgd worden die u kan terugvinden op de 
website van de FOD WASO.  
In deze infofiche gaan we dieper in op de verschillende situaties waarin de cursist zich kan bevinden. De 
hypothese waarbij een cursist de werkplekcomponent uitvoert bij de eigen werkgever, waarmee deze 
reeds een arbeidsovereenkomst afgesloten heeft, verdient extra aandacht. 
 

ODOS 

In de situatie waarbij de onderneming, het CVO en de cursist een ODOS afsluiten, zorgt de onderneming 
voor een arbeidsongevallenverzekering.  

De volgende risico’s zijn verzekerd: 

- ongevallen in de onderneming; 

- ongevallen in het CVO; 

- ongevallen op de weg tussen de woonplaats en de onderneming; 

- ongevallen op de weg tussen de onderneming en de lesplaats of de plaats waar de met lessen 
gelijkgestelde activiteiten plaatsvinden; 

- ongevallen op de weg tussen de woonplaats en de lesplaats of de plaats waar de met lessen 
gelijkgestelde activiteiten plaatsvinden; 

ODO 

In de situatie waarbij de onderneming, het CVO en de cursist een ODO afsluiten, wordt de onderneming 
ook gezien als werkgever. De onderneming moet de cursist aangeven bij de RSZ via een Dimona-
aangifte. Het zal dan ook de onderneming zijn die een arbeidsongevallenverzekering afsluit voor de 
cursist. Het gaat om een arbeidsongevallenverzekering voor stagiairs die werken in het kader van hun 
opleiding (F1) (de zogenaamde kleine statuten).  

De volgende risico’s zijn verzekerd: 

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/arbeidsongevallen/ernstige-ongevallen?id=645
https://www.fedris.be/nl/kleine-statuten
https://www.fedris.be/nl/kleine-statuten
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- ongevallen in de onderneming; 

- ongevallen in het CVO; 

- ongevallen op de weg tussen de woonplaats en de onderneming; 

- ongevallen op de weg tussen de onderneming en de lesplaats of de plaats waar de met lessen 
gelijkgestelde activiteiten plaatsvinden; 

- ongevallen op de weg tussen de woonplaats en de lesplaats of de plaats waar de met lessen 
gelijkgestelde activiteiten plaatsvinden; 

ODO MET DE EIGEN WERKGEVER (ODO(W)) 

In duaal leren in het volwassenenonderwijs krijgen werknemers de kans om de werkplekcomponent 
van een duale opleiding in te vullen bij de eigen werkgever. Een dergelijke situatie heeft uiteraard wel 
wat gevolgen, aangezien de cursist tevens werknemer is van de werkplek waarmee de 
opleidingsovereenkomst gesloten wordt. Op het vlak van de arbeidsongevallenregeling kunnen we de 
volgende situaties onderscheiden: 

 
- zowel de opleiding op de werkvloer als de opleiding in het CVO vinden plaats tijdens de uren 

voorzien in het uurrooster, dat deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst (niet te verwarren 
met het uurrooster bijgevoegd bij de ODO(W)). In deze hypothese zal de werknemer/cursist 
tijdens de werkuren naar het CVO gaan om daar de lessen te volgen. De opleiding op de 
werkplek zal ook gewoon doorgaan tijdens de werkuren. In dit geval is de situatie eenvoudig: de 
arbeidsongevallenverzekering die de cursist al geniet als werknemer blijft gewoon behouden. Er 
moet geen bijkomende verzekering afgesloten worden. 

- de opleiding op de werkvloer vindt plaats tijdens het uurrooster dat deel uitmaakt van de 
arbeidsovereenkomst. De opleiding bij het CVO zal de cursist volgen buiten de uren voorzien in 
de arbeidsovereenkomst: 

• Wanneer de cursist een arbeidsongeval heeft tijdens de opleiding op de werkvloer, zal de 
arbeidsongevallenverzekering van toepassing zijn die de cursist geniet als werknemer. 
Ook de ongevallen die gebeuren op weg tussen de onderneming en de lesplaats of de 
plaats waar de met lessen gelijkgestelde activiteiten plaatsvinden worden gedekt. 
Bovendien zal de arbeidsongevallenverzekering ook de ongevallen dekken die gebeuren 
tussen de lesplaats of de plaats waar de met lessen gelijkgestelde activiteiten 
plaatsvinden, wanneer de cursist zich onmiddellijk na het werk naar het CVO begeeft en 
na de lessen ook onmiddellijk huiswaarts keert.  

• Wanneer de cursist echter een ongeval heeft tijdens de opleiding in het CVO, en dus 
buiten de uren voorzien in de arbeidsovereenkomst, zal de ongevallenverzekering van 
het CVO van toepassing zijn. 
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