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FINANCIËLE
ONDERSTEUNING
BIJ HET VOLGEN
VAN EEN OPLEIDING
Als je een opleiding volgt, dan kan je financiële ondersteuning
krijgen. De VDAB (Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling)
helpt bij het geven van financiële ondersteuning. In paragraaf 3.1
vind je de voorwaarden voor financiële ondersteuning door de
VDAB. Voor sommige opleidingen geeft de VDAB geen financiële
ondersteuning. In paragraaf 3.2 vind je daarom andere vormen van
ondersteuning.

Financiële ondersteuning
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3.1. FINANCIËLE ONDERSTEUNING BIJ HET VOLGEN
VAN EEN VDAB-ERKENDE OPLEIDING

Voorwaarden voor financiële ondersteuning door de VDAB
Als je een VDAB-erkende opleiding volgt, dan kan je financiële ondersteuning
krijgen van de VDAB. VDAB-erkende opleidingen zijn opleidingen die de VDAB
zelf aanbiedt, onderwijsopleidingen waarvoor de VDAB een erkenningsovereenkomst heeft afgesloten, opleidingen die de VDAB heeft uitbesteed aan derden
en onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT).4
De VDAB-erkende opleidingen hebben een blauw VDAB-logo in deze databank.
Je moet als je in Brussel woont ingeschreven zijn als werkzoekende bij Actiris en
de VDAB. Woon je in Vlaanderen? Dan moet je alleen ingeschreven zijn bij de
VDAB.
Financiële voordelen bij de VDAB-erkende opleidingen
Als je voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan heb je recht op onderstaande financiële voordelen:
Gratis opleiding
• Je betaalt geen inschrijvingsgeld voor je opleiding;
• Het lesmateriaal is gratis.
Werkloosheidsuitkering en kinderbijslag
• Indien je er recht op hebt, behoud je deze uitkering.
• Alleen voor voltijdse opleidingen (minimum 35u/week) van minstens drie
maanden blijft je werkloosheidsuitkering ongewijzigd tijdens de opleiding.
• Na je opleiding moet je wel een job zoeken die bij je opleiding aansluit.
Verplaatsingsvergoeding
De VDAB betaalt je vervoer van en naar het opleidingscentrum.

4

OKOT betekent Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten.

Voor meer info en voorwaarden zie www.vdab.be/opleidingen/diplomaviavdab.shtml
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• Kom je met een tram of bus? Dan kan je gebruikmaken van een gratis net
abonnement. Je vraagt dit abonnement aan via je opleidingscentrum of je
trajectbegeleider.
• Kom je met een ander vervoersmiddel? Dan krijg je een kilometervergoeding
van 0.15 euro per kilometer.
Verblijfsvergoeding
Woon je ver van het opleidingscentrum? Dan kan je een verblijfsvergoeding
krijgen. Dit is een vergoeding voor een overnachting, je middageten en je avondeten.
Kinderopvangvergoeding
• De VDAB betaalt de opvang voor je kinderen (tot 12 jaar) tijdens je opleiding
terug.
• Gaan je kinderen nog niet naar school? Dan betaalt de VDAB voltijdse kinderopvang terug.
• Gaan je kinderen naar de kleuter- of basisschool? Dan betaalt de VDAB de
buitenschoolse kinderopvang terug.
• Pas op: je kind moet naar de erkende opvang gaan. Je moet je kosten bewijzen
met een onkostennota.
Meer informatie over kinderopvang vind je op de website van Kind en Gezin:
www.kindengezin.be/kinderopvang/
Stimulanspremie
Je krijgt een stimulanspremie van 1 euro per uur opleiding, als:
• je opleiding minstens 150 uur duurt;
• je minstens 24 lesuren per week volgt.
Je moet ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
• Je hebt recht op een werkloosheidsuitkering. Als de opleiding start, ben je
meer dan 1 jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende met personen
ten laste.
• Je hebt recht op een leefloon met personen ten laste.
• Je hebt recht op steunverlening met personen ten laste.
• Je hebt een arbeidshandicap en je krijgt een inkomensvervangende ondersteuning of een invaliditeitsuitkering met personen ten laste.
Pas op: je betaalt bedrijfsvoorheffing op deze premie.
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RVA-premie einde opleiding
De informatie over de RVA-premie is zeer voorlopig, omdat dit een bevoegdheid van de gewesten geworden is bij de zesde staatshervorming. Je krijgt een
premie einde opleiding (op dit ogenblik is dat 247,89 Euro)) als
• je minstens 12 maanden volledig werkloos bent, bij de start van je opleiding;
• je een voltijdse opleiding volgt van 6 maanden.
De RVA betaalt de premie op basis van het formulier C91. Je krijgt dat formulier
aan het einde van je opleiding.
Sectorpremie
Als je gaat werken in de sector van je opleiding, dan krijg je soms een premie of
een voordeel in natura. De premie is afhankelijk van de sector.
Webleercursus
Volg je een webleercursus? Dan krijg je géén extra premies of vergoedingen. De
cursus is wel gratis. Meer informatie krijg je bij de cursistenadministratie van het
opleidingscentrum.
De VDAB betaalt de premies verschillende keren per maand. Je krijgt thuis
een loonstrook met een overzicht van je premies. Je krijgt ook een nieuwsflash
‘Bijblijven’, met interessante informatie over solliciteren, opleidingen, vacatures,
jobbeurzen en andere activiteiten.
Meer informatie
www.vdab.be/opleidingen/opleidingspremies.shtml

3.2. TUSSENKOMSTEN OPLEIDINGEN DIE NIET DOOR
DE VDAB ERKEND WORDEN
De volgende financiële ondersteuning is mogelijk voor opleidingen die niet door
de VDAB erkend worden:
Studeren en je uitkering behouden
Je kan een vrijstelling krijgen als je:
• volledig werkloos bent;
• minstens 312 uitkeringen (= één uitkeringsjaar) genoten hebt in de loop van
de 2 jaar die voorafgaan aan de officiële begindatum van het eerste school(of academie-) jaar van de studiecyclus.
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• Indien je niet ten minste 312 uitkeringen hebt genoten, kan je toch een vrijstelling krijgen om dergelijke studies aan te vatten, op voorwaarde dat het om
studies gaat die voorbereiden op een knelpuntberoep.
• als regelmatig leerling ingeschreven bent (niet als vrij ingeschreven leerling);
• studies hervat van een gelijkwaardig of hoger niveau dan de studies die u al
gevolgd hebt, ofwel van een lager niveau op voorwaarde dat deze studies deel
uitmaken van het hoger (al dan niet universitair) onderwijs
Opgelet: Je krijgt als werkzoekende enkel vrijstelling als je de nodige formulieren
bij RVA indient. Dit gebeurt niet automatisch.
Als je een vrijstelling krijgt, dan:
• behoud je je werkloosheidsuitkering tijdens je studies;
• mag je een voorgestelde job weigeren;
• moet je niet beschikbaar zijn voor werk.
Ondersteuning inschrijfgeld bij CVO-opleidingen
Volg je een opleiding in het volwassenonderwijs? Dan kan je korting krijgen op je
inschrijfgeld. Soms moet je helemaal geen inschrijfgeld betalen.
Hier vind je de actuele informatie:
www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/
vrijstelling-vermindering-van-inschrijvingsgeld-het-volwassenenonderwijs
én www.vdab.be/opleidingen/vrijstellingcvo
Opleidingscheques voor werkenden
Werk je? En volg je een opleiding om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren? Dan heb je recht op opleidingscheques. Hiermee kan je onder bepaalde
voorwaarden de helft van je opleiding betalen.
Hier vind je de voorwaarden en de procedure:
www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml
Hier vind je de opleidingen die je kan betalen met opleidingscheques:
www.vdab.be/opleidingscheques/lijstopleidingen.shtml
Combineer je werk en een opleiding in de gezondheidszorg?
Lees dan ook hoofdstuk 5 (Project 600, Project 360, Project 3030).
Studietoelagen Hoger Onderwijs
Studeren is soms duur. De Vlaamse overheid wil studeren in het hoger onderwijs
aanmoedigen. Daarom heeft ze studietoelages. Als je een studietoelage wil
moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken
met je nationaliteit, je inkomen, de school waaraan je wil studeren en je studiekeuze.
Financiële ondersteuning
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Nationaliteit
Als je een studietoelage wil, dan moet je Belg zijn of binnenkort Belg worden.
Als je geen Belg bent, dan moeten jij of je ouders al een tijd in België wonen,
werken of gewerkt hebben. De correcte info over deze complexe materie via
www.onderwijs.vlaanderen.be/studenten/kosten-toelagen-en-werken/
studietoelagen/kom-ik-in-aanmerking/nationaliteit-belg-of-gelijkgesteld
of via Leerwinkel Brussel.
Inkomen
Of je een studietoelage krijgt, is afhankelijk van je inkomen. Dat is je loon,
maar ook je uitkeringen, alimentatiegeld… Ook je kadastraal inkomen is soms
belangrijk.
Soort school en studie
Ook je school en je studie zijn belangrijk als je een studietoelage wil. Je moet:
• een erkende opleiding volgen;
• een school kiezen die bij de Vlaamse Gemeenschap aangesloten is;
• een opleiding volgen waarmee je een diploma kan halen;
• voldoende studietoelagekrediet hebben.
Wil je meer informatie over de voorwaarden voor een studietoelage?
Bel gratis naar 1700 of ga naar de volgende website:
www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/studietoelagevoor-het-hoger-onderwijs
Meer informatie
Leerwinkel Brussel
Rouppeplein 15, 1000 Brussel
T 0484/92 04 03 of 0484/92 04 12
leerwinkel@tracebrussel.be
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