Inschrijvingsgeld
Kortingen en premies
Wil je een opleiding volgen? Misschien kan je een korting of premie aanvragen. Je vindt alle informatie in
deze brochure.
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INSCHRIJVINGSGELD EN MATERIAAL
Hoeveel betaal je voor een opleiding bij CVO Brussel?

Alle opleidingen Nederlands Tweede Taal
Je betaalt 0,6 euro inschrijvingsgeld per lestijd.
Je betaalt 30 euro voor materiaal zoals kopieën.
Opgelet! Woon je in Brussel? Dan betaal je geen inschrijvingsgeld. Meer informatie over deze vrijstelling en
andere kortingen lees je verder in deze brochure.

Alle opleidingen Frans en Engels
Je betaalt 1,5 euro inschrijvingsgeld per lestijd.
Je betaalt 20 euro voor materiaal zoals kopieën.

Alle andere opleidingen
Je betaalt 1,5 euro inschrijvingsgeld per lestijd.
Je betaalt ook voor materiaal. Hoeveel je betaalt, hangt af van de module en de opleiding die je volgt.

VRIJSTELLINGEN
Heb je recht op een vrijstelling? Breng 1 van deze documenten mee naar je inschrijving:




Bewijs mindervalide: minstens 66% / minstens 7 punten
Attest asielzoeker die materiële hulp geniet
OCMW- of leefloonattest: het attest mag maximum 1 maand oud zijn op de dag van de
inschrijving

Ben je ten laste van iemand uit 1 van deze categorieën? Breng dan deze documenten mee:



het attest van de persoon bij wie je ten laste bent
een bewijs van gezinssamenstelling van de gemeente

Mindervaliden
Ben je erkend als mindervalide voor minstens 66%/ minstens 7 punten? Dan heb je recht op een
gedeeltelijke vrijstelling. Je betaalt 20% van het inschrijvingsgeld.

Werkzoekenden
Als werkzoekende kan je recht hebben op 1 van deze vrijstellingen
Voor alle opleidingen Nederlands Tweede Taal, Frans, Engels en Aanvullende algemene vorming (AAV)
Je betaalt geen inschrijvingsgeld. Je betaalt enkel de kost voor het materiaal.
Woon je in Brussel? Vraag het formulier A15 aan Actiris. Breng het mee naar je inschrijving.
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Woon je in Vlaanderen? Je moet niets meebrengen. Wij krijgen de informatie van VDAB.

Je kan het attest A15 van Actiris op 3 manieren krijgen:




print het attest via My Actiris
Ga naar een Actiris-agentschap
Bel Actiris via het gratis nummer 0800 35 123

Voor andere opleidingen
Type vrijstelling

Hoeveel betaal je?

Wie komt in aanmerking?

Gedeeltelijke
vrijstelling

Je betaalt 20 % van het
inschrijvingsgeld en de kost voor
het materiaal

Je bent ingeschreven als werkzoekende en
je ontvangt een werkloosheidsuitkering of
wachtuitkering.

Volledige vrijstelling

Je betaalt enkel de kost voor het
materiaal

Je bent verplicht ingeschreven als
werkzoekende en je ontvangt nog geen
uitkering.

Volledige vrijstelling

Je betaalt enkel de kost voor het
materiaal

Je bent ingeschreven als werkzoekende en
VDAB geeft je een toestemming om de
opleiding te volgen in een traject naar
werk.*

Volledige vrijstelling

Je betaalt niets

Je hebt een VDAB-contract.

*Hoe kan je aantonen dat de opleiding past in jouw traject naar werk?
Je wil inschrijven voor een andere opleiding dan AAV, Frans, Nederlands (NT2) en Engels? En je wil een
volledige of gedeeltelijke vrijstelling van je inschrijvingsgeld aanvragen? Volg deze stappen:
STAP 1

Schrijf je in bij VDAB. Veel Brusselse werkzoekenden zijn enkel ingeschreven bij Actiris. Dat
is niet genoeg. Je moet je ook inschrijven bij VDAB.

STAP 2

Controleer of de opleiding past in jouw traject naar werk. Gebruik daarvoor 1 van de 2
procedures hieronder.
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Procedure 1
Opleiding is erkend door VDAB

Doe een online aanvraag via de VDABOpleidingsgids

•Farmaceutisch technisch assistent
•Hovenier onderhoud parken & tuinen
•Hovenier aanleg parken & tuinen
•Huishoudhulp
•Medewerker bakkerij
•Medewerker slager / slagerij distributie
•Grootkeukenmedewerker
•Grootkeukenhulpkok
•Grootkeukenkok
•Hulpkok
•Kok / Keukenverantwoordelijke
•Verzorgende
•Zorgkundige
•Jeugd- en gehandicaptenzorg
•Startopleiding BKO
•Residentieel Elektrotechnsch
Installateur

•Zoek de juiste opleiding en klik op
"Vraag deze opleiding aan"
•Na ongeveer twee weken krijg je
per post antwoord van VDAB.

De VDAB-Opleidingsgids vind je hier: https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod

Procedure 2
De opleiding is niet erkend door VDAB

Doe een online aanvraag via jouw
klantendossier in Mijn Loopbaan

•Alle andere opleidingen behalve
AAV, NT2, Frans en Engels.
•Alle beroepsopleidingen van
campus COOVI kunnen
aangevraagd worden als traject
naar werk (zonder VDAB contract
eventueel wel met vrijstelling van
de arbeidsmarkt)

STAP 3

Combineer je jouw beroepsopleiding met een Aanvullende Algemene Opleiding (AAV) en
woon je in Brussel? Dan hebben we ook een attest A15 van Actiris nodig. Je kan dat attest
op 3 manieren krijgen:
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•Gebruik de juiste naam van het
CVO: gebruik dus enkel de naam
"CVO Brussel".
•Gebruik de juiste naam van de
opleiding.
•Vraag hulp aan onze administratie.

print het attest via My Actiris
Ga naar een Actiris-agentschap
Bel Actiris via het gratis nummer 0800 35 123

Kortingen & Premies

VRIJSTELLINGEN I 4

STAP 4

Kom je inschrijven bij CVO Brussel. Breng deze documenten mee:

De brief van VDAB

Voor een beroepsopleiding die erkend wordt als een
traject naar werk

Het attest A15 van Actiris

Voor een beroepsopleiding die niet erkend wordt als
een traject naar werk en voor de opleiding AAV.
Dit moet enkel als je een Brusselse werkzoekende
bent en recht hebt op een uitkering.
Ben je uitkeringsgerechtigd werkzoekend , maar woon
je in Vlaanderen? Dan krijg je voor deze opleidingen
automatisch de gedeeltelijke vrijstelling. Je moet geen
extra formulier meebrengen.

OCMW / Asiel
In sommige gevallen is er een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Je betaalt enkel de
materiaalkosten. Dit is zo voor:





Cursisten die erkend zijn als asielzoekers die materiële hulp genieten
Cursisten die een leefloon krijgen
Cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening
Cursisten die ten laste zijn van iemand met een leefloon of inkomen via maatschappelijke
dienstverlening

Aanvullende algemene vorming
De cursisten die ‘aanvullende algemene vorming’ (AAV) volgen, krijgen voor deze modules ook een
volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Je betaalt alleen cursusgeld (kopiegeld).

Kinderbijslag
Ben je jonger dan 25 jaar? Dan kan je de kinderbijslag behouden terwijl je studeert. Hoe?




Je volgt minstens 17 uur per week de lessen in het secundair volwassenenonderwijs.
Je vult de nodige documenten in op het secretariaat van je afdeling.
Je krijgt deze documenten pas als je inschrijving afgerond is.

KORTINGEN EN PREMIES
Voor werknemers in de horeca
Werk je in de Horeca binnen paritair comité 302? En wil je een horeca-opleiding volgen? Dan betaalt
Horeca Forma tot 50 % van je inschrijvingsgeld terug. Bekijk alle informatie op de website van Horeca
Forma: https://vlaanderen.horecaforma.be/opleidingen/terugbetaling-volwassenenonderwijs
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Voor zelfstandigen
Werk je als zelfstandige? Informeer je voor financiële steun via de KMO-portefeuille. Meer informatie lees
je op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/kmo-portefeuille

OPLEIDINGSCHEQUES
Heb ik recht op opleidingscheques?
In het algemeen heb je recht op de opleidingscheques als je




een werknemer of uitzendkracht bent
in Vlaanderen of in het Brusselse gewest werkt
en de opleiding op eigen initiatief volgt.

Opgelet, er zijn uitzonderingen. Bekijk alle info hier: www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voorwerknemers
Welke opleidingen kan ik betalen met opleidingscheques?
Je kan alle opleidingen bij CVO Brussel betalen met opleidingscheques. Enkel de opleiding ‘Hoefsmid’ kan je
niet betalen met een opleidingscheque.
Voor welk bedrag bestel ik een cheque?
Controleer wat het inschrijvingsgeld is van je opleiding. Wil je bijvoorbeeld een opleiding volgen van 120
euro? Bestel dan een cheque van 120 euro.
De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheque, jij de andere helft. Concreet betekent dit dat jij maar
60 euro moet betalen.
Moet je na de start van je opleiding nog cursusmateriaal kopen? Ook dit kan je betalen met een
opleidingscheque. Verplaatsingskosten en kosten voor kinderopvang kan je niet betalen met
opleidingscheques.
In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques. Dat is zo als
je geen diploma secundair onderwijs of hoger onderwijs hebt en bepaalde opleidingen wil volgen. Alle info
vind je hier: www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers#bedrag
Hoe bestel ik opleidingscheques?
Je bestelt opleidingscheques online via het WSE-loket.
Dat is het loket van het Departement Werk en Sociale Economie.
Wanneer bestel ik best de opleidingscheque?
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Je bestelt je opleidingscheque best al vóór je opleiding start. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet zelf voor
te schieten. De opleidingscheque is 6 maanden geldig.
Is de opleiding al gestart? Geen nood. Je kan de cheque nog tot 2 maanden na de start bestellen.
Wat gebeurt er nadat ik mijn opleidingscheques besteld heb?
Jij bestelt de opleidingscheque online. Daarna behandelt het departement Werk en Sociale Economie je
aanvraag. Je krijgt de beslissing per mail.
Is je aanvraag goedgekeurd?




De firma Edenred (de uitgever van de opleidingscheque) zal je contacteren
Je krijgt de betalingsopdracht voor je individuele bijdrage
Van zodra je betaalt, krijg je de digitale opleidingscheque in je mailbox

Is je aanvraag geweigerd?
Dan krijg je een brief met de reden van de weigering.

BETAALD EDUCATIEF VERLOF & VLAAMS
OPLEIDINGSVERLOF
Ben je werknemer in de privésector? Of werk je contractueel in een autonoom overheidsbedrijf? Dan kan je
misschien betaald educatief verlof (in Brussel) of opleidingsverlof (in Vlaanderen) aanvragen.
Met dit verlof kan je enkele dagen vrij te nemen voor je studies en toch je loon te behouden. Je kan je
educatief verlof niet gebruiken voor stages.
Opgelet! Het verlof geldt niet voor alle opleidingen. En je moet voldoende aanwezig zijn in de lessen om
recht te hebben op het verlof.
Lees de voorwaarden goed na:



Voor Brussel: werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/betaald-educatiefverlof
Voor Vlaanderen: www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlofL

Hoe aanvragen?




Vraag ons bij je inschrijving een formulier en geef dit binnen de 14 dagen aan je werkgever. Maak op
tijd afspraken als je dit verlof wil opnemen. Vraag aan het secretariaat de ODB-code van de modules
waarvoor je verlof wil aanvragen.
Woon je in Brussel?
 Op het einde van een trimester of van een module krijg je een ingevuld document op het
secretariaat.
 Geef dit formulier aan je werkgever.
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Let op




Je krijgt geen educatief verlof of opleidingsverlof voor afstandsonderwijs. Voor de
opleiding in afstandsonderwijs krijg je enkel educatief verlof voor het percentage
contactonderwijsmomenten (indien hoger dan 32 uur)
Je verliest het recht op educatief verlof of opleidingsverlof als je meer dan 10% van de werkelijk
gegeven uren afwezig bent geweest! Je moet zelf de attesten bijhouden die jouw afwezigheden
wettigen.

VRIJSTELLING RVA / VDAB-contract
Ben je (deeltijds) werkzoekende en volg je op eigen initiatief een opleiding, dan zijn er 2 pistes:
Piste 1: De opleiding die je kiest wordt erkend als beroepsopleiding door de VDAB.
Dit wil zeggen dat je, als je voldoet aan de voorwaarden, voor deze opleiding een VDAB-contract* kan
aanvragen. Een VDAB-contract geeft jou recht op bepaalde voordelen:






Je behoudt jouw uitkering tijdens de opleiding. Opgelet: de opleidingen bij CVO Brussel zonder de
combinatie met AAV zijn deeltijdse opleidingen. Bij deeltijdse opleidingen wordt de uitkering niet
geblokkeerd.
De opleiding is volledig gratis
VDAB betaalt alle studiekosten (inschrijvingsgeld en cursusgeld)
Jouw transportkosten en kinderopvang (erkend door Kind en Gezin) worden terugbetaald.

Piste 2: De opleiding die je kiest wordt niet erkend door de VDAB. Deze opleidingen zijn betalend.
Volg je overdag een opleiding? Dan kan je een vrijstelling van beschikbaarheid krijgen van VDAB (als je in
Vlaanderen woont) of van Actiris (als je in Brussel woont).
Krijg je een vrijstelling, dan behoud je je werkloosheidsuitkering tijdens de opleiding. Bekijk het onderdeel
“vrijstelling” in dit document.
Om je aan te melden of voor meer info kan je terecht bij de VDAB-bemiddelaar – VDAB Brussel,
Sterrenkundelaan14, 1210 Brussel – 02/235.18.03/04

* Voorwaarden voor een VDAB-contract
voor de opleiding verzorgende/zorgkundige:





Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de school.
Je bent ingeschreven als deeltijds werkzoekende of voltijds werkzoekende bij de VDAB of Actiris
Je bent deeltijds aan het werk (maximum 32 uren per week)
Je slaagt in het intakegesprek met de VDAB-bemiddelaar

voor de opleiding Jeugd- en Gehandicaptenzorg:


Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de school
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Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB
Je hebt de wachttijd als schoolverlater volledig doorlopen of je bent minimum 1 jaar afgestudeerd in
het dagonderwijs
Deeltijds werkenden mogen maximum 32 uren per week werken
Je slaagt in het intakegesprek met de VDAB-bemiddelaar en eventueel in een psychologisch onderzoek

voor de startopleiding Begeleider in de Kinderopvang:









Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de school
Je hebt interesse om met kinderen (2,5 - 12 jaar) te werken
Je bent bereid om deeltijds en met onderbroken uren te werken
Je bent ingeschreven als (deeltijds) werkzoekende bij de VDAB
Je bent voltijds werkzoekende of deeltijds aan het werk in een Initiatief voor Buitenschoolse Opvang
Je bent medisch geschikt
Je bent bereid om werk te zoeken in Brussel na je opleiding
Je slaagt in het intakegesprek met de VDAB-bemiddelaar

voor de opleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur:






Je bent ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende.
Je bent bereid om voltijds een dagopleiding te volgen.
Je doorloopt momenteel geen beroepsinschakelingstijd.
Je hebt geen diploma secundair onderwijs. Je hebt al minstens één jaar de schoolbanken verlaten.
Je slaagt voor een screening die nagaat of je geschikt bent voor de studie van je keuze.

Meer informatie?
Mail info@cvobrussel.be
Bel
+32 2 528 09 50 (Campus KAAI)
+32 2 526 51 00 (Campus COOVI)
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