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1.

Situering

Een cursist in opleiding kan om verschillende redenen afwezig zijn tijdens opleiding. De
duurtijd van afwezigheid kan ook verschillen.
De meest voorkomende redenen zijn afwezig wegens ziekte, (arbeids)ongeval of wegens een
sollicitatiegesprek.
Ook kan een cursist een andere reden hebben om afwezig te zijn.
De partnerconsulent beoordeelt of de reden van afwezigheid geldig of ongeldig is.

2.

Cursist wordt ziek tijdens de opleiding

De cursist verwittigt de instructeur of consulent meteen en gaat naar de EHBO-dienst.
De cursist wilt naar huis om een dokter te raadplegen : hiervoor vraagt hij toestemming
aan de instructeur.
Indien de cursist de dag nadien nog ziek is en afwezig is :
De cursist gaat naar de dokter en geeft het doktersattest af aan de administratief medewerker
en :
 Laat het document ‘vertrouwelijk’ door de dokter invullen en stuurt dit op naar zijn
ziekenfonds.
 Noteert de letter ‘Z’ op zijn stempelkaart.
Nadien laat hij het kaartje ‘werkhervatting’ invullen door de vakbond of de hulpkas. En stuurt
dit naar het ziekenfonds.
Let op : de documenten moeten ingevuld zijn vanaf de eerste volledige ziektedag (niet voor
de dag dat hij het opleidingscentrum vroegtijdig heeft verlaten).
Registratie in MLP :
Reden
Cursist verlaat het centrum vroegtijdig wegens ziekte
Cursist is de volgende dag(en) niet aanwezig

3.

Registratie
conform handtekening
dagdelen door de cursist
Z

Cursist is één dag afwezig wegens ziekte

Als de cursist eenmalig afwezig is wegens ziekte :
 De cursist verwittigt de administratief medewerker of zijn instructeur voor 10 uur.
 De volgende dag vult de cursist het attest van afwezigheid ‘verklaring op eer’ in.
Dit wordt dan als een ‘gewettigde’ afwezigheid beschouwd.
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Let op : de cursist kan dit attest maximaal één keer per maand gebruiken.
Indien de cursist binnen de maand nog eens een dag ziek is : dan gaat hij naar de dokter en
geeft hij het doktersattest af aan de administratief medewerker en :
 Laat het document ‘vertrouwelijk’ door de dokter invullen en stuurt dit op naar zijn
ziekenfonds.
 Noteert de letter ‘Z’ op zijn stempelkaart.
Nadien laat hij het kaartje ‘werkhervatting’ invullen door de vakbond of de hulpkas. En stuurt
dit naar het ziekenfonds.
Registratie in MLP :
Reden
Cursist is 1 dag afwezig wegens ziekte en heeft de verklaring op
eer ingevuld
Cursist is binnen de maand nog een dag afwezig

Registratie
Geen registratie nodig
(gewettigde afwezigheid)
Z

Bewaartermijn van ‘verklaring op eer’ : dit moet enkel bijgehouden worden voor de duurtijd
van de opleiding.

4.

Cursist is meerdere aaneensluitende dagen afwezig
wegens ziekte

Als de cursist meerdere aaneensluitende dagen ziek is, dan gaat hij naar de dokter en bezorgt
het doktersattest aan de administratief medewerker en :
 Laat het document ‘Vertrouwelijk’ door de dokter invullen en stuurt dit op naar zijn
ziekenfonds.
 Noteert de letter ‘Z’ op zijn stempelkaart voor alle afwezige dagen.
Nadien laat hij het kaartje ‘Werkhervatting’ invullen door de vakbond of de hulpkas. En stuurt
dit naar het ziekenfonds.
Indien de cursist lang afwezig is wegens ziekte en door zijn langdurige afwezigheid de
opleiding niet zal hervatten, dan wordt de opleiding stopgezet wegens langdurige ziekte.

Registratie in MLP
Reden
Cursist is enkele dagen afwezig wegens ziekte
Cursist is te lang afwezig en opleiding wordt stopgezet
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Registratie
Z
Opleidingslijn afwerken
met ‘stopzetting wegens
langdurige ziekte’
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5.

Sollicitatie tijdens opleidingsdagen

Als de cursist het opleidingscentrum moet verlaten om te solliciteren, dan vraagt hij toelating
aan de instructeur of partnerconsulent. De cursist vraagt een bewijs van sollicitatie aan de
werkgever. Indien de cursist geen sollicitatiebewijs kan voorleggen, dan kan de administratief
medewerker, in overleg met de instructeur, dit als een ongewettigde afwezigheid beschouwen.
Registratie in MLP
Reden
Registratie
Cursist verlaat vroegtijdig het opleidingscentrum
conform
handtekening
dagdelen door de
cursist
Cursist komt niet naar het opleidingscentrum en brengt een
Geen registratie
sollicitatiebewijs binnen
(Gewettigde
afwezigheid) Cursist kan geen sollicitatiebewijs voorleggen en in overleg wordt de
‘O’
afwezigheid als ‘ongewettigd’ beschouwd

6.

Opname verlofdagen

Het is belangrijk dat de cursist zoveel mogelijk aanwezig is in de opleiding en zijn
verlofdagen opneemt buiten de opleiding. Indien de cursist toch nood heeft aan het opnemen
van één of meerdere verlofdagen, dan vraagt hij op voorhand de toelating aan de instructeur
of partnerconsulent.
De cursist vult ‘V’ op zijn stempelkaart.
Moet de cursist zijn verlof opnemen tijdens de collectieve sluiting van het opleidingscentrum?
De cursist is niet verplicht verlof op te nemen tijdens de collectieve sluiting. We raden wel
aan om tijdens de collectieve sluiting verlofdagen op te nemen, maar de volledige periode is
niet verplicht.
Registratie in MLP
Reden
Cursist verlaat vroegtijdig het opleidingscentrum
Cursist komt niet naar het opleidingscentrum en neemt verlof
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Registratie
conform handtekening
dagdelen door de cursist
Geen registratie
(Gewettigde afwezigheid)
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7.

Afwezigheid wegens religieuze (niet-christelijke)
feestdag

Als de cursist afwezig is omwille van het vieren van een religieuze (niet-christelijke) feestdag,
dan vraagt hij vooraf toestemming aan de instructeur of partnerconsulent en neemt hij voor
die dag verlof. Hij vult ‘V’ op zijn stempelkaart.

Registratie in MLP
Reden
Cursist heeft goedkeuring om verlof te nemen voor de religieuze
feestdag
Cursist heeft geen goedkeuring om verlof te nemen

8.

Registratie
Geen registratie
(Gewettigde afwezigheid)
O (ongewettigd afwezig)

Klein verlet

Als de cursist afwezig moet zijn wegens klein verlet, dan vraagt hij hiervoor toestemming aan
de instructeur of partnerconsulent. Nadien brengt hij de nodige officiële bewijzen binnen.
Overzicht :
Reden van de afwezigheid
1.Huwelijk van de cursist

2.Huwelijk van een kind van de cursist of van zijn
echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer,
schoonzusters, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader,
schoonmoeder, stiefmoeder van een kleinkind van de cursist.
Opm : Het aangenomen of natuurlijk erkend kind wordt
gelijkgesteld met het wettig of gewettigd kind.
3.Priesterwijdig of intrede in het klooster van een kind van de
cursist of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster,
schoonbroer of schoonzuster van de cursist.
Opm. : idem als bij 2
4. Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van
de cursist of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder,
schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoder van de
cursist.
Opm. : idem als bij 2
5. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster,
van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind,
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Duur van de afwezigheid
2 dagen door de cursist te
kiezen tijdens de week
waarin het huwelijk
plaats vindt of tijdens de
daarop volgende week.
Dag van het huwelijk. De
cursist heeft de keuze
tussen de dag van het
burgerlijk of de dag van
het kerkelijk huwelijk.
Dag van de plechtigheid

3 dagen door de cursist te
kiezen tijdens de periode
die begint met de dag van
het overlijden en eindigt
met de dag van de
begrafenis.
2 dagen door de cursist te
kiezen in de periode die
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schoonzoon of schoondochter die bij de cursist inwoont.
Opm. : de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader en de
grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) van de cursist worden
gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzuster, de
grootvader en de grootmoeder van de cursist.
6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster,
van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind,
schoonzoon of schoondochter die niet bij de cursist inwoont.
Opm. : idem als bij 6
7. Plechtige communie van een kind van de cursist of van zijn
echtgeno(o)t(e).
Opm. : idem als bij 2
8.Deelneming van een kind van de cursist of van zijn
echtgeno(o)t(e) aan het feest van de “vrijzinnige jeugd” daar
waar dit feest plaats heeft.
Opm. : idem als bij 2.

9.Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad,
bijeengeroepen door de vrederechter.
10.Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de
rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de
arbeidsrechtbank.
10bis. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een
hoofdstembureau bij de parlements-, provincieraads- en
gemeenteraadsverkiezingen.
10ter. Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de
hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europees Parlement.
11. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau
voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en
gemeenteraadsverkiezingen.
12. Adoptie van een kind.
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begint met de dag van het
overlijden en eindigt met
de dag van de begrafenis.

De dag van de begrafenis

De dag van de
plechtigheid. Zie
opmerking onder 8.
De dag van het feest.
Wanneer de plechtige
communie of de
deelname aan het feest
van de vrijzinnige jeugd
samenvalt met een
zondag, een feestdag of
een gewone
inactiviteitsdag, hebben
de cursisten recht, zonder
loonverlies, afwezig te
wijn op de gewone
activiteitsdag die de
gebeurtenis onmiddellijk
voorafgaat of volgt.
De nodige tijd met een
maximum van 1 dag.
De nodige tijd met een
maximum van 5 dagen.
De nodige tijd

De nodige tijd met een
maximum van 5 dagen.
De nodige tijd met een
maximum van 5 dagen.
De nodige tijd om de
administratieve en
gerechtelijke
formaliteiten te vervullen.

Afwezigheid cursist tijdens opleiding

Opmerking :
De persoon met wie de cursist(e) wettelijk samenwoont, zoals geregeld door artikelen 1475 en
volgende van het burgerlijk wetboek, wordt gelijkgesteld met de echtgeno(o)t(e) van de
cursist(e).

Registratie in MLP
Reden
Cursist komt niet naar het opleidingscentrum en brengt een
officieel bewijs binnen.
Cursist kan geen bewijs voorleggen en in overleg wordt de
afwezigheid als ‘ongewettigd’ beschouwd.

9.

Registratie
Geen registratie
(Gewettigde afwezigheid)
O

Afwezigheid wegens andere redenen

De cursist probeert steeds zoveel mogelijk zijn dringende afspraken na de opleidingsuren te
plannen. Indien de cursist om dringende redenen afwezig moet zijn, dan vraagt hij
toestemming aan de instructeur of partnerconsulent. Als de cursist nog verlof heeft, dan neemt
hij eerst zijn resterende verlofdagen op. Hij noteert ‘V’ op zijn stempelkaart voor de dagen dat
hij afwezig is.
Als de cursist geen verlofdagen meer over heeft, dan beslist de administratief medewerker, in
overleg met de instructeur of de afwezigheid gewettigd is of niet. De cursist brengt een bewijs
van de reden van afwezigheid binnen.
Registratie in MLP
Reden
Cursist verlaat vroegtijdig het opleidingscentrum
Cursist komt niet naar het opleidingscentrum en neemt verlof
Cursist komt niet naar het opleidingscentrum en kan een bewijs
van reden van afwezigheid binnenbrengen
Cursist kan geen bewijs voorleggen en in overleg wordt de
afwezigheid als ‘ongewettigd’ beschouwd

10.

Registratie
conform handtekening
dagdelen door de cursist
Geen registratie
(Gewettigde afwezigheid)
Geen registratie
(Gewettigde afwezigheid)
O

Afwezigheid wegens ziekte kind

Thuisblijven wegens ziekte van een kind is geen reden voor meerdere dagen gewettigde
afwezigheid.
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De cursist kan gebruik maken van de ‘verklaring op eer’ om één dag gewettigd thuis te
blijven. De richtlijnen voor het gebruik van de ‘verklaring op eer’ blijven in principe gelden
(maximum 1 per maand, ongeacht de reden). De cursist kan die dag benutten om opvang te
zoeken voor de komende dagen.
Als het meerdere keren voorvalt in 1 maand dat een kind ziek is, vragen we een doktersbewijs
en kan de cursist opnieuw gebruik maken van de ‘verklaring op eer’. De cursist krijgt zo
opnieuw één dag de tijd om de opvang van zijn zieke kind te regelen.
Indien de cursist zelf wilt instaan voor de zorg dan moet de cursist verlof nemen. Opgelet: dit
wordt niet in alle opleidingen toegestaan.

11.

Vaderschapsverlof

Cursisten die opleiding volgen hebben geen recht op vaderschapsverlof i.k.v. klein verlet. Ze mogen
wel 10 dagen gewettigd afwezig blijven. Deze dagen moeten genomen worden binnen de 4 maanden
te rekenen vanaf de dag van de geboorte. Ze dienen niet aaneensluitend genomen te worden.
De cursist mag kiezen wanneer hij dit opneemt in de periode van 4 maanden vanaf de bevalling. Je
mag vragen dat hij dit opneemt na de opleiding, maar je mag dit niet eisen.
Deze dagen worden niet geregistreerd en er is ook geen recht op cursistenpremie.
Vaderschapsverlof wordt geregeld in art.30,§2 van de wet van 3 juli 1978 op de
arbeidsovereenkomsten.
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