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Uw arbeiders volgen opleiding tijdens de werkuren? 

Uw voordeel, fvb Constructiv financiert! 

 
 

Fvb-ffc Constructiv ondersteunt opleidingen voor bouwvakarbeiders (ingeschreven onder het Paritair Comité 124). 
 
Door het aanbieden en het organiseren van nieuwe opleidingen, wil de bouwsector de kennis en de vaardigheden van 
de arbeiders op peil houden of verhogen. Als deze opleidingen erkend worden door fvb-ffc Constructiv, komen ze in 
aanmerking voor een sectorale financiële tussenkomst. Deze tussenkomst wordt rechtstreeks aan het bouwbedrijf 
betaald. 

 
Wat is het? 
 

1. Opleiding tijdens de werkuren.  Zowel voor vaktechnische opleidingen als algemene vorming in functie van het 
bouwberoep: informatica, Nederlands op de werkvloer, rijbewijs C, Ce, Be, VCA, EHBO, asbestverwijdering, 
veilig werken op hoogte,… 
Dankzij sectorale financiering kunnen deze opleidingen aangeboden worden aan gunsttarieven. 
 

2. Een arbeider kan van minimum 4 uren t.e.m. maximum 120 uren opleiding per schooljaar volgen op vraag van 
zijn werkgever. 

3. Het bouwbedrijf bestelt de opleiding bij het opleidingscentrum, het opleidingscentrum nodigt het bedrijf uit en 
factureert rechtstreeks aan het bedrijf. 

4. Het bouwbedrijf is gebonden aan de verkoopsvoorwaarden van het opleidingscentrum! 
5. fvb Constructiv betaalt +/- 1 maand na de opleiding €15/uur/arbeider terug aan de firma als tussenkomst in de 

loonkost. 
6. Fvb Constructiv betaalt géén tussenkomst voor bediende, IBO, leerjongere en zelfstandige! 
7. Opleidingen tijdens inhaalrustdagen komen niet in aanmerking voor financiering. 

 

Voor wie? 
 

- Voor alle bouwondernemingen aangesloten bij het Paritair Comité 124 en de ARBEIDERS  
tewerkgesteld in een onderneming met RSZ-kengetal 024, 026, 044 of 054. 

- De zaakvoerder van een KMO kan ook bijscholing volgen samen met zijn arbeiders!  Cursus en data idem 
arbeider. 

- Een JLW- of ABO-jongere kan ook bijscholing volgen met de arbeiders uit dezelfde ploeg. 
 

Uw voordeel 
  

Krijg ik de loonkosten terugbetaald? 
 

Ja, er wordt gedeeltelijk loonkost terugbetaald (enkel arbeiders pc 124).  

 € 15 netto per gevolgd uur / arbeider 

 fvb Constructiv komt niet tussen in de leervergoeding van een JLW- of ABO-jongere die mee opleiding volgen met 
de arbeiders uit dezelfde ploeg 

 

Wat bij afwezigheid? 
 

 De afwezigheid van cursisten op de opleiding moet door de onderneming gemeld worden aan het opleidingscentrum 
per brief, mail of fax (niet telefonisch). 

 In geval van niet-afmelding?  Het bouwbedrijf is onderhevig aan de annulatievoorwaarden van het 
opleidingscentrum. 

 
 

Waar kan ik opleiding volgen? 
 

Opleiding kan gevolgd worden bij fvb Constructiv erkende opleidingscentra.   
Wil je zeker weten of je gekozen centrum / opleiding in aanmerking komt voor financiering? Stoopen & Meeûs is erkend. 
Bel ons nog vóór de start van de opleiding op het nummer 03 224 78 10. 

 
Wil u meer weten? 
 
Contacteer uw regionaal FVB kantoor: http://fvb.constructiv.be/nl/Uw%20FVB%20regio.aspx 
Dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding. 

http://fvb.constructiv.be/nl/Uw%20FVB%20regio.aspx

