Distelvinklaan 22
2660 Hoboken
tel.: 03 830 41 05
fax: 03 830 33 79
e-mail: info@cvoantwerpen.be

Kom ik in aanmerking voor gedeeltelijke of volledige
vrijstelling van inschrijvingsgeld?1
schooljaar 2015-2016
Enkel voor inschrijvingsgeld
Je kan enkel (gedeeltelijke) vrijstelling krijgen voor het inschrijvingsgeld. Je betaalt altijd cursusgeld.
Deadline binnenbrengen van attesten/documenten
Heb je het document niet bij wanneer je komt inschrijven? Op je inschrijvingsbewijs staat tot welke datum je het attest kan binnenbrengen.

gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

Wat is je situatie bij inschrijving?

Ik ben een mindervalide of ben ten laste van
een mindervalide.

Een attest waarop staat dat
1. je ten minste 66% arbeidsongeschikt bent;
2. je recht hebt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
3. je verdienvermogen verminderd is tot een derde of minder;
4. een vermindering van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten;
5. je ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH)
uitgezonderd voor punt 4 en 5 kan je met deze documenten slechts vrijstelling krijgen tot je de
pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) bereikt hebt.
Als je ten laste bent, breng je ook een verklaring op eer mee die door jezelf en je
vader/moeder/voogd/… ingevuld is. Vraag een niet ingevulde verklaring op eer bij het
cursistensecretariaat.

Wil je meer informatie? Contacteer…

-

de FOD sociale zekerheid
de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit
van het RIZIV
je plaatselijke mutualiteit
het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap

Deze documenten zijn geldig tot de einddatum van je arbeidsongeschiktheid of zijn blijvend geldig als
je van heden tot verder arbeidsongeschikt bent.

Ik ben een uitkeringsgerechtigd
werkzoekende of ben ten laste van een
uitkeringsgerechtigd werkzoekende.

Het document: “Aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs.”
Als je ten laste bent, breng je ook een verklaring op eer mee die door jou en je vader/moeder/voogd/…
ingevuld is. Vraag een niet ingevulde verklaring op eer bij het cursistensecretariaat.
Op de dag dat je komt inschrijven mag dit document niet ouder zijn dan 1 maand.

Ik heb de voorbije twee schooljaren minimum
120 lestijden gevolgd bij een centrum voor
basiseducatie.

1onder

Welk document heb je nodig?

Een attest van het centrum voor basiseducatie waarin staat dat je verspreid over de voorbije twee
schooljaren een opleiding van ministens 120 lestijden gevolgd hebt.

-

http://vdab.be/mijnloopbaan/ en klik op
E-loket (menu rechts) om je CVO-attest uit
te printen
je regionale VDAB werkwinkel
de VDAB infolijn: 0800 30 700

-

je centrum voor basiseducatie

Het laatste schooljaar dat je les hebt gevolgd bij basiseducatie moet aansluiten op het schooljaar van
de secundaire opleiding die je bij ons centrum volgt.

voorbehoud van druk en zetfouten
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Wat is je situatie bij inschrijving?

volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

Ik ontvang
een leefloon (of een equivalent) of
ben ten laste van iemand die een
leefloon krijgt;
een inkomen via maatschappelijke
dienstverlening of ben ten laste van
iemand die een inkomen krijgt via
maatschappelijke dienstverlening
(wet van 2 april 1965).

Welk document heb je nodig?

Wil je meer informatie? Contacteer…

Een attest van het OCMW waarop staat dat je een leefloon krijgt of financiële bijstand van heden tot
verder (of tot op het einde van de maand waarin je komt inschrijven ). Als je ten laste bent breng je ook
een verklaring op eer mee die door jezelf en je vader/moeder/voogd/… ingevuld is. Vraag een niet
ingevulde verklaring op eer bij het cursistensecretariaat.

-

je regionale OCMW kantoor
voor Antwerpen:
het OCMW-informatiepunt: 03 223 56 21
www.ocmw.antwerpen.be

-

je begeleider van beschermd wonen

-

je erkende hulporganisatie (het Rode Kruis,
vluchtelingenwerk, OCMW, Fedasil, …)

-

http://vdab.be/mijnloopbaan/ en klik op
E-loket (menu rechts) om je CVO-attest uit
te printen
je regionale VDAB werkwinkel
de VDAB infolijn: 0800 30 700
http://vdab.be/mijnloopbaan/ en klik op
E-loket (menu rechts) om je CVO-attest uit
te printen
je regionale VDAB werkwinkel
de VDAB infolijn: 0800 30 700

Op de dag dat je komt inschrijven mag dit document niet ouder zijn dan 1 maand.

Ik ben een minderjarige en ben geplaatst in
beschermd wonen van de Bijzondere
Jeugdzorg.

Een attest van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Ik ben een asielzoeker en krijg materiële hulp
via een opvanginitiatief.

Het attest van recht op materiële hulp voor een inschrijving in het volwassenenonderwijs waarin
verwezen wordt naar de wet van 12 januari 2007.

Ik ben een verplicht ingeschreven
werkzoekende en krijg nog geen
wachtuitkering.

Ik ben een uitkeringsgerechtigd
werkzoekende en zit in een erkend traject
naar werk bij de VDAB.

Ik ben een gedetineerde.

Ik ben een inburgeraar.

Op de dag dat je komt inschrijven mag dit document niet ouder zijn dan 1 maand.

De aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs. Je kan dit attest
halen bij de VDAB of in je werkwinkel.
Op de dag dat je komt inschrijven mag dit document niet ouder zijn dan 1 maand.
De aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs. Je kan dit attest
halen bij de VDAB of bij je werkwinkel.
Op de dag dat je komt inschrijven mag dit document niet ouder zijn dan 1 maand.
Een attest, ondertekend door de directeur van de strafinrichting, waarin bevestigd wordt dat je in de
strafinrichting verblijft.
-

Een inburgeringscontract dat geldig is op het moment van inschrijving.
Een addendum bij het inburgeringscontract dat geldig is op het moment van inschrijving.
Een inburgeringsattest/een attest EVC van inburgering. (onbeperkt geldig)

Je kan met deze documenten enkel korting krijgen als je inschrijft in een opleiding NT2 richtgraad 1 en
richtgraad 2 of Latijns schrift.

-

-

de onderwijscoördinator van de
strafinrichting.

-

Het huis van het Nederlands
de algemene infolijn: 02 507 92 56
www.huizenvanhetnederlands.be
_________ ____
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