
OVERZICHT RECHTSGELDIGE ATTESTEN DIE RECHT GEVEN OP  

GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN HET INSCHRIJVINGSGELD : 
 

Voor de opleiding betaalt iedereen schoolgeld 
Daarnaast betaal je ook inschrijvingsgeld. In sommige gevallen moet je dit niet, of maar gedeeltelijk betalen. In onderstaand overzicht 
kan je nakijken of jouw situatie recht geeft op vermindering van het inschrijvingsgeld. Het is belangrijk dat je hiervoor de nodige 
attesten meebrengt bij je inschrijving, anders betaal je bij je inschrijving het volledige bedrag.   

 
Je situatie op het moment van 

je inschrijving: 

Welk attest dien je in? Wanneer indienen? Wat betaal je? 

Je krijgt een leefloon van het OCMW 
 

Een recent attest van je OCMW 

Bij je inschrijving 
 

Enkel het schoolgeld 
 

Je bent ten laste van iemand die een 
leefloon krijgt van het OCMW 

1.Een attest van het OCMW over 
het leefloon van die persoon. 
2. een verklaring over de 
gezinssamenstelling (Dienst 
Bevolking)  
3. Een verklaring op eer die het ‘ten 
laste zijn’ bevestigt (formulier van 
de school)  

Je bent een niet werkende verplicht 

ingeschreven werkzoekende die nog 
geen recht heeft verworven op een 
wachtuitkering (= wachttijd) 1 
 

VDAB-attest 
 

Bij je inschrijving: Je kan het attest 
zelf afdrukken, door op de website van 
de VDAB in te loggen op “mijn 
loopbaan”. 
Je kan het ook afhalen in een 
werkwinkel in je buurt. 

Enkel het schoolgeld 
 

Je krijgt materiële hulp als asielzoeker of 
vreemdeling 

Attest OCMW  of model 25/27 

Bij je inschrijving.  Je ben ten laste van iemand die 
materiële hulp krijgt als asielzoeker of 
vreemdeling 

Attest OCMW of model 25/27, en 
verklaring op eer waaruit de 
gezinssamenstelling blijkt. 

Je geniet een inkomen via wachtuitkering 
of werkloosheidsuitkering voor een 
opleiding in kader van een door VDAB 
erkend traject voor werk (je hebt een 
VDAB –contract) 

VDAB-attest   
 

De VDAB zorgt ervoor dat de school dit 
attest krijgt, je hoeft zelf niets te doen 

Je hoeft niets te betalen 
 

 
 
 
 

                                    
1 Opgelet: in sommige gevallen is het niet toegelaten een opleiding te volgen tijdens je wachttijd, informeer je hierover bij VDAB en/of RVA 



 
 
 
JE SITUATIE WELK ATTEST DIEN JE IN? Wanneer indienen? Wat betaal je? 
Je krijgt wacht- of 

werkloosheidsuitkering 
VDAB-attest 

 
Bij je inschrijving: Je kan het attest 
zelf afdrukken, door op de website van 
de VDAB in te loggen op “mijn 
loopbaan”. 
Je kan het ook afhalen in een 
werkwinkel in je buurt. 

Het schoolgeld en een 
deel van het 
inschrijvingsgeld 
 

Je hebt een arbeidsongeschiktheid 
van minstens 66% 

Attest VAPH (Vlaams Agentschap 
voor personen met een handicap) of 
ziekenfonds 

Bij je inschrijving 

Je hebt recht op een 
integratietegemoetkoming aan 
gehandicapten 

Attest VAPH (Vlaams Agentschap 
voor personen met een handicap) 

Je bent ingeschreven bij het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een 
Handicap (vroeger Vlaams Fonds) 

Attest VAPH (Vlaams Agentschap 
voor personen met een handicap) 

Je bent ten laste van een persoon 
behorend tot één van de vier 
bovenvermelde doelgroepen  

Geëigend attest + verklaring op eer 

 
 
- Wie betaald werk heeft (in om het even welke sector en binnen om het even welk contract, muv studentenjob) betaalt schoolgeld en 
inschrijvingsgeld. Je kan wel betalen met opleidingscheques voor werknemers, dat maakt de opleiding tot 125 euro per jaar goedkoper. In 
sommige gevallen, afhankelijk van je diploma kan je zelfs bijkomende opleidingscheques aanvragen. Op het secretariaat kan je hierover meer 
informatie krijgen.  
 
- Cursisten die in de absolute onmogelijkheid zijn om de volledige betaling bij de inschrijving in orde te brengen kunnen een betalingsregeling 
afspreken.  

 

Deze attesten zijn geldig voor het semester waarvoor men zich inschrijft. 

Dit wil zeggen dat men elk semester een nieuw attest moet binnenbrengen! 


