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Studietoelage
Als je van de Vlaamse overheid een studietoelage ontvangt, betaal je  minder 
studiegeld aan de universiteit. Om een studietoelage te krijgen, moet je 
 voldoen aan:

 —  nationaliteitsvoorwaarden
 —  studievoorwaarden
 —  financiële voorwaarden

Een van de studievoorwaarden is dat je met een diplomacontract bent 
ingeschreven voor minstens 27 studiepunten (behalve in je diplomajaar, 
het academiejaar waarin je je diploma behaalt). Met een credit- of examen-
contract kom je niet in aanmerking.

Je kan een studietoelage aanvragen door een profiel aan te maken in het 
digitaal loket op www.studietoelagen.be. Je kan je profiel instellen vanaf 
2 juni 2022 tot en met 1 juni 2023. Na het instellen van het profiel wordt er 
voor jou een dossier opgestart. We raden je aan niet te lang te wachten en  
je profiel in te stellen zodra je je studieprogramma hebt vastgelegd.  
Als je (net) niet in aanmerking komt voor een studietoelage, kan je soms 
toch vermindering van je studiegeld bekomen, bij de Vlaamse overheid of bij 
de universiteit (via de Sociale Dienst 6 ).

Als je werkstudent bent – of al een periode gewerkt hebt – kan je studie-
toelage berekend worden op je eigen inkomen. Dit geldt ook als je nog bij 
je  ouder(s) gedomicilieerd bent. Je moet wel voldoende inkomsten kunnen 
aantonen om het statuut van zelfstandig  student te verwerven. Een apart 
 domicilie volstaat niet: als je alleen woont maar niet genoeg inkomsten hebt, 
wordt je studie toelage toch nog op de inkomsten van je ouder(s) berekend.

 
Opleidingscheques
Woon of werk je in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
wil je een opleiding volgen om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten? 
Betaal je je opleiding zelf? Dan deelt de Vlaamse overheid misschien in de 
kosten met een opleidingscheque.

Het bedrag van de cheque is afhankelijk van je opleidingsgraad en de 
 opleiding die je wil volgen. Je hebt hoogstens een diploma secundair onder-
wijs? In dat geval kan je een loopbaangerichte opleiding en alle  opleidingen 
die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidings-
incentives met een opleidingscheque betalen. Je kan een opleidings-
cheque voor een maximaal bedrag van 500 euro aankopen. Heb je al een 
diploma hoger onderwijs behaald? Dan kan je alleen een loopbaangerichte 
 opleiding betalen met een opleidingscheque. Per schooljaar kan je dan 
een opleidings cheque aankopen voor een bedrag  van maximaal 250 euro. 
Neem voor meer informatie over loopbaangerichte opleidingen contact op 
met Centrum WeST vóór de start van je opleiding.

Met de opleidingscheque kan je een deel van het studiegeld betalen. Jij 
betaalt de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft van het bedrag 
van de cheque. 

Je vraagt de cheque aan via het wse-loket online. Nadien kan je de ge-
gevens van de cheque digitaal aan de onderwijsadministratie bezorgen via 
hun helpdesk voor de betaling van (een deel van) je studiegeld. Opgelet, op 
opleidingscheques wordt er nooit terugbetaald.

Het kan enkele maanden duren voor je dossier 
afgehandeld is en je de studie toelage krijgt. 
Heb je moeilijkheden om in afwachting van je 
studietoelage het studiegeld zelf te betalen, dan 
kan je een renteloos voorschot bekomen bij de 
Sociale Dienst 6 .

Je komt niet in aanmerking als je een 
werkloosheidsuitkering ontvangt. Als je je in 
een situatie van tijdelijke werkloosheid bevindt, 
ben je nog steeds onder arbeidscontract bij 
je werkgever en kom je wel in aanmerking. 
Je kan geen cheque aankopen als je werkt 
met een studentenovereenkomst of een 
arbeidsovereenkomst van minder dan 
80 uren per maand in het kader van een 
leerovereenkomst (bv. deeltijds leren en werken, 
een IBO-contract ...).  Zelfstandigen worden ook 
uitgesloten, de combinatie opleidingscheques 
en kmo-portefeuille voor dezelfde opleiding 
kan niet. Indien je werknemer bent en 
zelfstandige in bijberoep, heb je wel recht 
op opleidingscheques. 

 
 www.vlaanderen.be/
opleidingscheques-voor-werknemers

 
 www.studietoelagen.be
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Groeipakket of 
gezinsbijslag
Je hebt als student recht op het groeipakket of gezinsbijslag:

 —  tot de maand waarin je 25 jaar wordt
 — en als je ingeschreven bent voor minstens 27 studiepunten (met 

 diploma-, credit- of examencontract, in dag- of avondonderwijs)

Als je tijdens je opleiding werkt, kan je je recht op het groeipakket of 
gezinsbijslag verliezen. Als jobstudent mag je immers maar een beperkt 
aantal uren werken (475 uren per kalenderjaar). Je mag meer uren werken 
in een kalenderjaar, maar dan geldt een beperking van 80 uur/maand voor 
het behoud van je gezinsbijslag. Ook als je een vervangingsinkomen (zoals 
een  werkloosheidsuitkering, beroepsinschakelingsuitkering, uitkering voor 
tijdskrediet, loopbaanonderbreking of zorgverlof) ontvangt, heb je geen 
recht op gezinsbijslag. Het ontvangen van OCMW-steun staat het ontvangen 
van gezinsbijslag niet in de weg. Een zelfstandige activiteit waarvoor je geen 
sociale bijdragen verschuldigd bent, is eveneens toegelaten. 

Als je opnieuw student in hoofdstatuut wordt na een periode van tewerk-
stelling moeten je ouders zelf een aanvraag indienen voor het groeipakket of 
gezinsbijslag. Dit gebeurt niet automatisch.

 
Ziekteverzekering
Tot de leeftijd van 25 jaar kan je als student bij een ziekteverzekering 
 aangesloten blijven als kind ten laste bij je ouder(s). Je moet gedomicilieerd  
zijn in België, maar niet noodzakelijk op hetzelfde adres als je ouder(s).
Studeer je verder na je 25ste verjaardag of ben je niet meer ten laste bij je 
 ouder(s), dan moet je je aansluiten bij een ziekteverzekering:

 —  als persoon ten laste bij een echtgenoot/echtgenote of 
samenwonende partner

 —  als werknemer of zelfstandige
 —  als resident of verblijvende in België
 —  als student hoger onderwijs

Als werknemer, zelfstandige, resident of student sluit je je in eigen naam 
aan, ofwel bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV), 
ofwel bij een van de vijf ziekenfondsen. De HZIV of het ziekenfonds gaat na 
wat voor jou het meest voordelig is.

Sociale en financiële voorzieningen

 
 www.uantwerpen.be/gezinsbijslag

 
 www.uantwerpen.be/ziekteverzekering

Zit je in je diplomajaar? Dan krijg je toch 
nog gezinsbijslag als je voor de eerste 
keer ingeschreven bent voor minder dan 
27 studiepunten in deze opleiding. 
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Vlaams 
opleidingsverlof
Het Vlaams opleidingsverlof (VOV) vervangt vanaf 1 september 2019 het 
betaald educatief verlof (BEV).

Als je in de privésector werkt, heb je recht op het Vlaams opleidingsverlof op 
basis van het aantal studiepunten dat je opneemt in het hoger onderwijs. Je 
kan het opleidingsverlof (max. 125 uur) opnemen om lessen bij te wonen of 
examens voor te bereiden. Je werkgever kan bij de Vlaamse overheid online 
(ten laatste drie maanden na de start van de opleiding) een vergoeding voor 
jouw verlofuren aanvragen via het Departement Werk en Sociale Economie 
(DWSE). Het Vlaamse opleidingsverlof is een recht, maar je dient de verlof-
dagen op te nemen in overleg met je werkgever. Er moet geen verband zijn 
tussen je job en de opleiding, die je volgt.

Kom je in aanmerking?

Kom je als werknemer in aanmerking?
Je komt in aanmerking als je tewerkgesteld bent:

 — in de privésector 
 — voor minstens 50% (september is de referentiemaand)
 — in het Vlaams gewest.

Komt jouw opleiding in aanmerking?
Opleidingen met een erkenning voor VOV staan in de Vlaamse opleidings-
databank. De opleiding kan automatisch of specifiek erkend zijn.

Automatisch erkende opleidingen
Onderstaande opleidingen van de Universiteit Antwerpen zijn automatisch 
erkend onder diplomacontract:

 — bacheloropleiding
 — schakelprogramma
 — voorbereidingsprogramma
 — masteropleiding

Specifiek erkende opleidingen
Onder diplomacontract kan je ook VOV aanvragen voor een opleiding (bv. 
postgraduaat, Nederlands voor anderstaligen bij Linguapolis), die een speci-
fieke erkenning via een paritair comité of een erkenningscommissie heeft en 
vermeld staat in de opleidingsdatabank.

Niet erkend
Sommige opleidingen van de Universiteit Antwerpen kunnen niet 
erkend worden:

 — de doctoraatsopleidingen
 — opleidingen die slechts een getuigschrift of attest afleveren (behalve 

postgraduaten) (bv. permanente vormingen)

Voor een niet-erkende opleiding, die je volgt in het kader van loopbaan-
begeleiding en vermeld staat in je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), kan 
je wel VOV aanvragen.

Alleen een eerste bachelor- of masteropleiding 
komt automatisch in aanmerking voor VOV. 
Een bijkomend diploma in het hoger onderwijs 
dient arbeidsmarktgericht te zijn, zoals vermeld 
in je POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) in 
het kader van loopbaanbegeleiding. Als er 
geen beperkende voorwaarde staat bij de 
opleiding in de opleidingsdatabank, kan je als 
hooggeschoolde wel gebruik maken van VOV 
zonder een POP. Meer info via Centrum WeST 
(bij FAQ).

Onder examencontract kan je geen Vlaams 
opleidingsverlof aanvragen.

Er is geen Vlaams opleidingsverlof, maar wel 
vormings- of opleidingsverlof voor wie werkt in 
het onderwijs of in de openbare sector (bij de 
staat of een gemeenschap, gewest, provincie, 
gemeente, openbare instelling of instelling van 
openbaar nut). Vormings- of opleidingsverlof 
is een gunst en geen recht. Vraag het na bij 
je werkgever. Lees meer op  
overheid.vlaanderen.be/vormingsverlof.
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Waarop heb je recht?

Vergoeding
Als je VOV opneemt, heb je het recht om op het werk afwezig te zijn 
met  behoud van loon (met een forfaitair bedrag van 21,30 euro per uur 
opleidingsverlof). Als je het recht op VOV ten onrechte inroept (bv. als je 
verlof neemt na de datum van je laatste examen of niet deelneemt aan het 
examen), kan je de uitbetaling van je loon voor die afwezigheid niet eisen. 
Als je je loon al ontvangen hebt of wanneer een fout vastgesteld wordt, kan 
je werkgever de terugbetaling ervan eisen.

Aantal verlofuren
Een voltijdse werknemer heeft per academiejaar recht op maximum 
125 uren VOV (4 uur per opgenomen studiepunt). Voor een deeltijdse 
werknemer (minstens 50%) wordt dit maximum beperkt in verhouding tot 
zijn tewerkstellingspercentage. Als je niet deelneemt aan de eindevaluatie, 
geldt er een beperking van het aantal verlofuren in het volgende schooljaar. 
Als je niet deelneemt aan de eindevaluatie, heb je geen recht op VOV en kan 
je werkgever geen terugbetaling aanvragen.

Hoe vraag je het aan?
Op basis van je inschrijving onder diplomacontract of creditcontract dien je 
jaarlijks je aanvraag voor VOV in bij je werkgever. Je zal je werkgever hiervoor 
onder andere een studiebewijs, te bekomen via je SisA selfservice, moeten 
bezorgen. De rapportering door de onderwijsinstelling over het afleggen van 
de examens gebeurt online via een digitaal platform van de overheid.  

 www.vlaanderen.be/
vlaams-opleidingsverlof

Sociale en financiële voorzieningen
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Tijdskrediet en 
zorgkrediet
Als je je loopbaan wilt onderbreken, kan je tijdskrediet of zorgkrediet op-
nemen: tijdskrediet als je in de privé- of non-profitsector werkt; zorgkrediet 
als je Vlaams overheidspersoneel (inclusief onderwijzend personeel) bent. 
Een opleiding volgen wordt erkend als ‘motief’ om tijds- of zorgkrediet op te 
nemen. Je kan dan een bepaalde periode minder of helemaal niet werken.

Tijdskrediet voor privé- en non-profitsector
Om tijdskrediet op te nemen, moet je voldoen aan een aantal  voorwaarden. 
Je moet ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten per jaar of 9 
studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 
maanden. Bovendien moet je minstens 2 jaar bij dezelfde werkgever werken 
(tenzij het tijdskrediet volgt op ouderschapsverlof). Zowel voltijds als deel-
tijds (1/2 of 1/5) tijdskrediet zijn mogelijk. De duur is beperkt tot maximaal 
36 maanden.

Tijdskrediet is geen absoluut recht. Als het bedrijf waar je werkt maximum 
10 werknemers telt, heb je toestemming van je werkgever nodig. Telt 
het bedrijf meer dan 10 werknemers, dan is tijdskrediet wel een recht, 
maar kan je werkgever in bepaalde gevallen de begindatum van het 
tijdskrediet uitstellen.

Als je tijdskrediet opneemt, kan je een maandelijkse onderbrekings uitkering 
van de RVA aanvragen. In sommige gevallen betaalt de Vlaamse overheid 
een aanmoedigingspremie bovenop de uitkering. Meer info:

 
 www.vlaanderen.be/vlaamse-aanmoedigingspremie

 Tijdskrediet vraag je aan bij je werkgever en een onderbrekings uitkering 
bij de RVA. Voor de uitkering gelden bijkomende toekennings-
voorwaarden. De specifieke aanvraagprocedures, formulieren en 
deadlines vind je op www.rva.be.

Zorgkrediet voor Vlaams overheidspersoneel
Voor het Vlaamse overheidspersoneel (inclusief het onderwijzend personeel) 
werd in 2016 het stelsel van loopbaanonderbreking  vervangen door het 
zorgkrediet. Om in aanmerking te komen, moet je voor minstens 9 studie-
punten per jaar ingeschreven zijn.

Zowel voltijds als deeltijds (1/2 of 1/5) zorgkrediet zijn mogelijk. Je moet 
zorgkrediet altijd aanvragen voor een periode van minimum 3 maanden en 
maximum 12 maanden. De duur is beperkt tot:

 — 18 maanden bij voltijdse onderbreking
 — 36 maanden bij vermindering tot 1/2
 — 90 maanden bij vermindering tot 1/5

Zorgkrediet moet je online aanvragen. Voor je aanvraag heb je een attest 
van inschrijving nodig, waarmee je aantoont dat je een opleiding volgt die 
voldoet aan de voorwaarden.

 Lees meer op www.vlaanderen.be/vlaams-zorgkrediet.

Je moet je werkgever een attest bezorgen dat 
bewijst dat je een erkende opleiding volgt, die 
voldoet aan de voorwaarden. Je moet dit attest 
laten invullen door de Centrale Onderwijs-
administratie 4 . 

De RVA (tijdskrediet) en het Departement 
Werk en Sociale Economie (zorgkrediet met 
motief opleiding) werken daarnaast met 
aanwezigheidsattesten die binnen de 20 
kalenderdagen na elk kwartaal moeten ingevuld 
worden. Zoniet kan je geen verlenging van 
je tijds-of zorgkrediet krijgen. Als men in 
je opleiding de aanwezigheid in de lessen 
niet controleert, moet je een attest afleveren 
dat vermeldt dat de onderwijsinstelling de 
regelmatige aanwezigheid tijdens de opleiding 
niet controleert en dat je tijdens het afgelopen 
trimester nog steeds geldig was ingeschreven bij 
de instelling. Neem over het aanwezigheidsattest 
na afloop van elke gevraagde periode contact 
op met de Centrale Onderwijsadministratie via 
hun helpdesk. Er worden geen attesten met een 
datum in de toekomst afgeleverd.

Voor het federale overheids personeel zijn er ook 
mogelijkheden om de loopbaan te onderbreken 
met recht op onderbrekingsuitkeringen. Lees 
meer op www.fedweb.belgium.be.
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Studeren als 
zelfstandige
Als zelfstandige kan je in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille.

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar kleine en middel-
grote ondernemingen. De Vlaamse overheid geeft 20% (middelgrote onder-
nemingen) en 30% (kleine ondernemingen) steun aan ondernemingen die 
willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap.

De Universiteit Antwerpen is een door de kmo-portefeuille erkende dienst-
verlener. Voor meer informatie kan je terecht bij Centrum WeST of online. 

 
 www.vlaio.be/kmo-portefeuille

Studeren tijdens  
beroeps
inschakelingstijd
Als je je als schoolverlater inschrijft als werkzoekende bij de VDAB,  ontvang 
je niet meteen inschakelingsuitkeringen, maar doorloop je eerst een 
beroeps inschakelingstijd van 12 maanden. Beslis je voor het einde van deze 
beroeps inschakelingstijd om toch verder te studeren of een stage te volgen, 
dan kan de beroepsinschakelingstijd die je al doorlopen hebt, verloren gaan. 
Een opleiding of stage in het buitenland kan daarentegen juist meetellen 
als beroeps inschakelingstijd.

Al doorlopen beroepsinschakelingstijd blijft geldig
De beroepsinschakelingstijd die je al doorlopen hebt, gaat niet verloren als:

 —  het geen studie met volledig leerplan betreft: je bent ingeschreven met 
 diploma-, credit- of examencontract voor minder dan 27 studiepunten

 Het moet om een nieuwe studie gaan. De beroepsinschakelingstijd kan 
 immers niet ingaan als je een nog niet afgewerkte studie met volledig 
 leerplan verderzet (zonder onderbreking van een academiejaar).

 —  je een postacademische vorming volgt
 —  je een onbezoldigde stage in een professionele omgeving in België 

volgt, op voorwaarde dat de stage minder dan 4 weken duurt

 Je moet geen aangifte van een kortlopende stage doen bij de RVA. 
Wil je meer dan 4 weken stage volgen, dan moet je bij de RVA aanto-
nen dat de stage je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Stages om 
toegang te krijgen tot een beroep (advocaat, architect, apotheker…) 
en stages die niet gericht zijn op beroepsinschakeling (een culturele 
uitwisseling, stage op een boerderij…) kan je niet combineren met de 
beroepsinschakelingstijd.

Je bent in deze gevallen niet vrijgesteld van je verplichtingen tijdens de 
 beroepsinschakelingstijd: je moet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt  
en je mag een jobaanbieding niet weigeren.

Om recht te hebben op inschakelings-
uitkeringen, moet je jonger dan 25 jaar zijn op 
het moment dat je de inschakelingsuitkeringen 
aanvraagt (dus na het doorlopen van de 
beroepsinschakelingstijd).
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Je checkt best eerst of je een opleiding mag volgen of een stage/ 
vrijwilligers werk mag doen of niet, en wat de gevolgen zijn voor je beroeps-
inschakelingstijd. Neem hiervoor contact op met een RVA-kantoor of 
vakbond.

Telt mee als beroepsinschakelingstijd: opleiding  
of stage in buitenland

Kom je in aanmerking?
Als je in het buitenland een opleiding of een stage in een professionele 
omgeving volgt, kan je de RVA vragen om deze periode te laten meetellen 
als beroepsinschakelingstijd. De opleiding of stage moet je kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten. 

Waarop heb je recht?
Als de RVA je aanvraag goedkeurt, tellen de opleidings- of stagedagen in 
het buitenland mee als beroepsinschakelingstijd. Tijdens je verblijf in het 
buitenland mag je jobaanbiedingen weigeren.

Hoe vraag je het aan?
Je kan de aanvraag doen via het formulier C36.5.

 —  Download het formulier C36.5 op www.rva.be.
 —  Vul deel 1 van het formulier zelf in.
 —  Vraag de organisator van de opleiding of stage om deel 2 in te vullen.
 —  Dien het formulier in bij je uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV  

of HVW).

Als je beroepsinschakelingstijd ten einde loopt 
en je wil je opleiding of stage nog verderzetten, 
dan moet je bij de VDAB een vrijstelling van je 
verplichtingen als werkloze aanvragen. Lees 
meer op bladzijde 14.

 
 www.uantwerpen.be/ 
beroepsinschakelingstijd

Sociale en financiële voorzieningen

http://www.uantwerpen.be/beroepsinschakelingstijd
http://www.uantwerpen.be/beroepsinschakelingstijd
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Studeren met 
werkloos heids uitkering
Als je werkloosheidsuitkeringen ontvangt, heb je enkele  verplichtingen: je moet beschikbaar zijn voor 
de arbeidsmarkt en mag een job aanbieding niet weigeren. Wil je (opnieuw) gaan studeren om je 
 kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, dan kan je vrijgesteld worden van deze verplichtingen.

Heb je een vrijstelling nodig?
Je hebt een vrijstelling van beschikbaarheid nodig om werkloosheidsuitkeringen te blijven ontvangen 
als je een studie met volledig leerplan volgt: je bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten met 
een diploma- of credit contract, eventueel in combinatie met een examencontract.

Een studie zonder volledig leerplan, een studie waarvan de lessen overwegend na 17 uur of in het 
weekend plaatsvinden of een opleiding in afstandsonderwijs, kan je volgen zonder vrijstelling terwijl je 
toch werkloosheidsuitkeringen ontvangt, op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt 
en ingaat op passende jobaanbiedingen.

Kom je in aanmerking?
Als je in het Vlaams Gewest woont, kan je een vrijstelling bekomen voor:

 — een erkende opleiding, studie of stage die gesubsidieerd of georganiseerd wordt door de VDAB of 
een partner. Het gaat om opleidingen die leiden tot knelpuntberoepen. Je herkent ze op de website 
van de VDAB aan het VDAB-logo. 

 — een niet-erkende opleiding, studie of stage. Hieronder ressorteren de opleidingen/stages van de 
Universiteit Antwerpen. De VDAB geeft hiervoor geen subsidiëring. Je kan van de VDAB een vrij-
stelling van beschikbaarheid krijgen voor een niet-erkende opleiding, studie of stage als je aan een 
aantal voorwaarden voldoet. Check voor je je aanvraag doet of je aan de voorwaarden voldoet:

 — Je ontvangt een RVA-uitkering (werkloosheidsuitkering, inschakelingsuitkering, 
inkomensgarantie-uitkering...).

 — Je bent gedomicileerd in Vlaanderen.
 — Je opleiding, studie of stage past in je traject naar werk en verhoogt je kansen op werk.
 — Je opleiding, studie of stage duurt minstens vier weken, omvat minstens 20 uur per week en 

vindt overdag plaats (niet op zaterdag of na 17 uur).
 — Je bent ingeschreven met een diploma-of creditcontract voor minstens 

27 (nieuwe) studiepunten.
 — Je hebt nog geen diploma of getuigschrift hoger onderwijs (of hoger), of je hebt wel al een   

Woon je niet in Vlaanderen, 
informeer dan bij je uitbetalings-
instelling of bij Actiris (Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest), ADG 
(Duitstalige Gemeenschap) of 
Le Forem (Waals Gewest).
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diploma of getuigschrift hoger onderwijs, maar je beantwoordt aan 
een van deze voorwaarden:

 — Je diploma biedt volgens VDAB weinig kansen op de arbeids-
markt of is verouderd.

 — Je diploma leidt naar jobs die je niet meer kan uitoefenen door 
medische, psychische of psychosociale problemen, of doordat je 
minstens drie jaar aan een stuk niet gewerkt hebt.

 — Je bent ouder dan 50 jaar.
 — Je hebt een carrièrewending gemaakt die niet aansluit bij je 

diploma en wil hierin verdergaan door een opleiding hoger 
onderwijs te volgen.

 — Je bent als werknemer met een opleiding hoger  onderwijs gestart 
in functie van je carrièrewending en wil deze opleiding afwerken.

 — Je hebt als werknemer loopbaanbegeleiding gevolgd waaruit 
bleek dat een opleiding hoger onderwijs aangewezen is voor je 
carrièrewending. Je bent nadien werkzoekend geworden en wil 
deze opleiding alsnog volgen.

 — Je kan aantonen dat je kansen op werk sterk vergroten door een 
opleiding hoger onderwijs te volgen.

 — Je neemt deel aan de activiteiten die opgelegd worden door 
het studieprogramma.

 — Je beëindigde je vorige studies of leertijd minstens twee jaar op de 
dag dat je de vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt.

Wil je een opleiding, stage of  
studie in het buitenland volgen? 
Dan zijn er specifieke voorwaarden:

 — Deze opleiding, studie of stage bestaat niet in België.
 — Je hebt nog geen diploma of getuigschrift hoger onderwijs (of hoger), 

of je hebt wel al een diploma of getuigschrift hoger onderwijs, maar je 
beantwoordt aan een van deze voorwaarden:

 — Je diploma biedt volgens VDAB weinig kansen op de arbeidsmarkt of 
is verouderd.

 — Je diploma leidt naar jobs die je niet meer kan uitoefenen door 
medische, psychische of psychosociale problemen, of doordat je 
minstens drie jaar aan een stuk niet gewerkt hebt.

 — Je bent ouder dan 50 jaar.
 —  Je hebt een carrièrewending gemaakt die niet aansluit bij je  diploma 

en wil hierin verdergaan door een opleiding hoger onderwijs 
te volgen.

 —  Je bent als werknemer met een opleiding hoger onderwijs gestart in 
functie van je carrièrewending en wil deze opleiding afwerken.

 —  Je hebt als werknemer loopbaanbegeleiding gevolgd waaruit bleek 
dat een opleiding hoger onderwijs aangewezen is voor je carrière-
wending. Je bent nadien werkzoekend geworden en wil deze 
 opleiding alsnog volgen.

 —  Je kan aantonen dat je kansen op werk sterk vergroten door een 
opleiding hoger onderwijs te volgen.

 — Je beëindigde je studies of leertijd ten minste twee jaar op de dag dat 
je de vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt. De vrijstelling voor een 
opleiding, studie of stage in het buitenland is maximaal drie maanden 
geldig. Daarna moet je zelf een verlenging aanvragen. Deze verlenging 
bedraagt maximaal negen maanden.

 — Je verblijft tijdens je studie, opleiding of stage in het buitenland.

Sociale en financiële voorzieningen
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Waarop heb je recht?
Als je vrijgesteld bent:

 —  moet je niet actief naar werk zoeken
 —  mag je een jobaanbieding weigeren
 —  moet je niet ingaan op bijkomende bemiddelings-, 

begeleidings- en opleidings trajecten
 — blijf je werkloosheidsuitkeringen ontvangen (maar het bedrag van je 

uitkeringen kan tijdens je opleiding wijzigen)

Je moet wel als werkzoekende ingeschreven blijven bij de VDAB en je 
aan de afspraken houden die je met je bemiddelaar hebt vastgelegd in 
een  afsprakenblad.

Duur
Je vrijstelling geldt voor de duur van de opleiding, studie of stage, met 
een maximum van 12 maanden (vakantieperiodes inbegrepen). Duurt je 
opleiding, stage of studie langer dan 12 maanden, dan moet je tijdig een 
verlenging aanvragen.

Voor een opleiding, studie of stage in het buitenland geldt de vrijstelling 
maximum 3 maanden en kan je eenmalig een verlenging vragen voor een 
maximum van 9 maanden.

Combineren met studietoelage?
Je kan werkloosheidsuitkeringen combineren met een studietoelage van de 
Vlaamse Gemeenschap.

Hoe vraag je het aan?
Voor een opleiding die je volgt met een VDAB-overeenkomst en die aan de 
voorwaarden voldoet, krijg je automatisch een vrijstelling, die je behoudt 
zolang je de opleiding volgt en alle verplichtingen nakomt.

Voor een andere opleiding, stage of studie vraag je een vrijstelling aan 
bij de VDAB. Dat kan tijdens een gesprek met je VDAB- bemiddelaar 
of via www.vdab.be/vrijstellingen. Je hebt voor je aanvraag een 
opleidings attest nodig. Je kan een aangepast attest bekomen via de 
 Cen trale  Onderwijs administratie 4 .

Je kan je vrijstelling aanvragen vóór of na de inschrijving voor je studie. Als je 
studieprogramma nog niet vast ligt, wordt dit geattesteerd door de  Centrale 
Onderwijsadministratie. Op basis van dit attest kan de VDAB beslissen een 
voorlopige vrijstelling te verlenen die geldig is tot 30 november. Ligt je 
studie programma vast, mail dan een studiebewijs en voortgangsrapport 
naar admin.vrijstellingen@vdab.be. Het is belangrijk dat je dit vóór 
30 november in orde brengt. Ontvangt de VDAB vóór 30 november deze 
gegevens en voldoe je aan de voorwaarden, dan krijg je een vrijstelling die 
een jaar geldig is. Is dit niet het geval, dan zet men de vrijstelling stop op 
30 november.

Om een verlenging te bekomen, moet je 
aantonen dat je je opleiding, stage of studie op 
regelmatige wijze hebt gevolgd of succesvol hebt 
afgerond en dat je actief hebt meegewerkt aan 
door de VDAB voorgestelde acties.

Neem contact op met de RVA of je 
uitbetalingsinstelling om te weten wat de impact 
op het bedrag van je uitkering zal zijn.

 
 www.uantwerpen.be/werkloosheidsuitkering

http://www.uantwerpen.be/werkloosheidsuitkering
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Contactinformatie

Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding
Contact
Neem contact op via het Studenteninformatiepunt (STIP):
T +32 3 265 48 72 (afspraken telefonisch of via chat op Blackboard)
stip@uantwerpen.be

Locatie
 — Stadscampus en Campus Mutsaard

Stadscampus, Gebouw E (Agora), STIP
Grote Kauwenberg 2, 2000 Antwerpen

 — Campus Groenenborger en Middelheim
Campus Groenenborger, Gebouw S, lokaal S.331
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen

 — Campus Drie Eiken
Campus Drie Eiken, Gebouw G, STIP
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Studietrajectbegeleiders
Contact
Je vindt alle contactinformatie op:

 
 www.uantwerpen.be/studietrajectbegeleiders

Centrum voor Werken en Studeren (WeST)
Contact
Neem contact op via de helpdesk:

 
 www.uantwerpen.be/helpdesk-werkstudenten

Locatie
Stadscampus, lokaal BL14.002
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen

1

2

3
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Centrale Studentenadministratie
Contact
Neem contact op via de helpdesk:

 
 www.uantwerpen.be/helpdesk-inschrijvingen

Facultaire onderwijssecretariaten
Contact
Ga langs of neem contact op (via de helpdesk):

 
 www.uantwerpen.be/onderwijssecretariaten

Sociale Dienst
Contact
T +32 3 265 48 72
socialedienst@uantwerpen.be

Locatie
 — Stadscampus

STIP Stadscampus, Gebouw E, lokaal E.115 
(boven Agora)
Grote Kauwenberg 2, 2000 Antwerpen

 — Campus Drie Eiken
STIP Campus Drie Eiken, Gebouw G, lokaal G.050
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk

Examenombudspersonen
Contact
Je vindt alle contactinformatie op de online 
leeromgeving Blackboard.

4

5

6

7
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 www.uantwerpen.be/inschrijven 

Concept en realisatie  
UAntwerpen i.s.m.  
Volta en JaJa. 

Fotografie 
UAntwerpen.

Hoe  
inschrijven?



 

 KEUZE S T RE SS? 

Niet nodig. We helpen je graag, 
met infomomenten het hele jaar door. 
Ontdek de kalender op  
 www.uantwerpen.be/infomomenten 
Registreer je en blijf op de hoogte.

Infodagen
Campustours
En meer

Vragen over studiekeuze? Ook daar  
ondersteunen we je in de zoektocht.  
Ontdek het op 
 www.uantwerpen.be/studiekeuze 

 WA AROM UAN T WERPEN? 

UAntwerpen is de thuisbasis voor origi-
nele denkers en doeners. Meer weten? 
 www.uantwerpen.be/dit-is-uantwerpen 


