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SUBSIDIËRING OPLEIDING
VKOH is door de Vlaams Overheid erkend als opleidingsverstrekker met als erkenningsnummer 
DV. O105594. Dankzij deze erkenning is het mogelijk te genieten van een financiële tegemoetko-
ming, via het nieuwe systeem van de KMO-portefeuille, of via opleidingscheques voor werkne-
mers. Hieronder vindt u alle nodige informatie om uw subsidie aanvraag vlot te laten verlopen.

OPLEIDINGSCHEQUES
Ben je werknemer en woon je in Vlaanderen of in het Brussels gewest, dan kan je opleidings-
cheques voor werknemers verkrijgen. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de 
VDAB www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

KMO-PORTEFEUILLE 
De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs onderne-
mers jaarlijks tot 15.000 euro subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen 
van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de 
Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s moet ondersteu-
nen. Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk 
voor opleiding, advies, strategisch advies, advies inter-
nationaal ondernemen en technologieverkenning die 
worden ingekocht bij erkende dienstverleners. Het 
steunpercentage voor de pijler opleiding bedraagt 50% 
van het cursusgeld, maar is beperkt tot 2.500 euro per 
jaar.

Hoe verloopt de aanvraag en betaling?
Het is zeer belangrijk dat u deze stappen in de juiste volgorde uitvoert.

1. U schrijft zich online in voor een cursus van VKOH op www.vkoh.eu. 

2. U doet een subsidieaanvraag via de website  van eht agenschap 
ondernemen (www.agentschapondernemen.be). Hou er rekening 
mee dat wanneer u voor de eerste keer gebruikt maakt van dit sys-
teem, u een ‘Token’ zal moeten aanvragen of een kaartlezer voor uw 
elektronische identiteitskaart moet hebben. U heeft ook als vrij be-
roeper uw ondernemingsnummer nodig. Indien u vragen of pro-
blemen heeft met de procedure, dan kan u op werkdagen tussen 9 
tot 19u bellen naar het gratis nummer 1700. 

Opgelet! u kan ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus deze subsidieaanvraag 
indienen. Daarna kan het niet meer!

3. Indien de gegevens volledig en correct zijn, accepteert VKOH uw subsidie aanvraag.  U wordt 
daar automatisch per email van op de hoogte gebracht door de Vlaamse Gemeenschap.  

4. U ontvangt een email met de vraag om uw eigen aandeel van de cursusprijs te storten. U 
krijgt ook alle instructies hoe u dit kan doen.
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5. Uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet u uw eigen bijdrage (verschil 
tussen het inschrijvingsgeld en de subsidie) in de elektronische portefeuille storten door een 
overschrijving aan SODEXO.  

6. De Vlaamse Overheid voegt de subsidie en uw eigen bijdrage samen in uw elektronische por-
tefeuille.

7. U ontvangt van VKOH een factuur met vermelding van het volledige inschrijvingsgeld van de 
cursus. U kan nu VKOH volledig betalen met uw elektronische portefeuille via 
www.agentschapondernemen.be. Dan pas is uw inschrijving en betaling volledig afgehan-
deld. 

Figuur 1: Schematische voorstelling van de te volgen procedure voor een subsidieaanvraag via de 
KMO-portefeuille (bron: www.agentschapondernemen.be)

De volgende publicatie wordt door het agentschap ondernemen beschikbaar gesteld omtrent de  
subsidieaanvraag via de KMO-portefeuille.
• Handleiding
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