FOCUS op

vrijstelling voor studies
in het kader van
de knelpuntberoepen

s 5 BENT UITKERINGSGERECHTIGD VOLLEDIG WERKLOOS
s 5 HEBT SINDS TENMINSTE  JAAR UW STUDIES OF
LEERTIJD BEÑINDIGD
s 5 HEBT GEEN EINDDIPLOMA VAN HET HOGER
ONDERWIJS
Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een vrijstelling krijgen
om studies te volgen met volledig leerplan die u voorbereiden op
de uitoefening van een knelpuntberoep. Tijdens uw studies kunt u
werkloosheidsuitkeringen blijven ontvangen en wordt u vrijgesteld
van een aantal reglementaire verplichtingen.

Als u de vrijstelling krijgt:
s mag u een voorgestelde dienstbetrekking weigeren;
s moet u niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
s moet u niet als werkzoekende ingeschreven zijn.
6OOR WELKE STUDIES KUNT U DE VRIJSTELLING KRIJGEN
s De studies moeten:
- ingericht, gesubsidieerd of erkend zijn door een gemeenschap;
- van hetzelfde of van een hoger niveau zijn dan de studies die
u al hebt gevolgd;
- van een lager niveau zijn dan de studies die u al hebt gevolgd
op voorwaarde dat ze tot het hoger onderwijs behoren.
s U moet de studies tijdens de week en overdag volgen.
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Hoe lang kunt u de vrijstelling
KRIJGEN
U krijgt de vrijstelling voor de
duur van een schooljaar, schoolvakanties inbegrepen.
Als u slaagt kan de vrijstelling
verlengd worden. Als blijkt dat u
niet regelmatig deelneemt aan de
verplichte activiteiten van het
programma kan de vrijstelling
ingetrokken worden. U kunt deze
vrijstelling slechts voor 1 opleiding
krijgen.

Wat moet u doen om de vrijSTELLING TE KRIJGEN
U meldt zich aan bij uw uitbetalingsinstelling en u laat een formulier
C93 invullen door de onderwijsinstelling waar u de studies wil
volgen. Als u meerdere jaren
studeert, moet u elk jaar opnieuw
een aanvraag indienen.

Nederlandstalige lijst van studies die voorbereiden
op een beroep waarvoor een groot tekort aan
arbeidskrachten bestaat
SCHOOL OF ACADEMIEJAAR  n  
Hoger secundair onderwijs
met technische of beroepsvorming
Alle richtingen van het technisch of beroepsonderwijs met
betrekking tot de volgende domeinen:
s autotechnieken
s beenhouwerij (ongeacht de specialiteit, o.m. slachterij, vleesbewerking, slagerij en vleeswarenbereiding)
s bouw (ongeacht de specialiteit, o.m. metser, vloerder, dakwerker,
schilder, stukadoor, bekister, bouwplaatsmachinist, ...)
s brood- en banketbakkerij
s carrosserie*
s chauffeur zwaar vrachtvervoer
s chemie
s confectie
s climatisatie, koel en warmtechnische installaties
s drukkerij
s elektriciteit, elektrische installaties
s elektronica
s houtbewerking en houtconstructies (ongeacht de specialiteit,
o.m. meubelmaker, schrijnwerker (ongeacht de specialiteit
inbegrepen aluminium …), zager, timmerman, ...)
s industrieel tekenaar (ongeacht de specialiteit)
s informatica
s kinderverzorging
s lassen
s mechanica, elektromechanica (ongeacht de specialiteit, o.m.
mecanicien landbouwmachines, vrachtwagens, autobussen,
automecanicien, …)
s metaalbewerking en metaalconstructies (ongeacht de specialiteit,
o.m. draaier-bankwerker, gereedschapsmaker, plaatwerker,
ketelmaker, insteller-bediener, buizenﬁtter, ...)
s optiek - optometrie
s sanitaire installaties (ongacht de specialiteit, o.m. loodgieter, ...)
s steen- en marmerbewerking
s tandtechnieken
s telecommunicatie
s thuis- en bejaardenzorg
s tuinier (inbegrepen tuin- en bosaanlegger)
s verpleegkunde (ongeacht de specialiteit)
s werktuigkunde (ongeacht de specialiteit, o.m. montage, afstelling
en onderhoud machines, bestuurder)
s matroos (binnenscheepvaart)
(vervolg van de lijst: zie keerzijde)

(vervolg van de lijst)

Hoger onderwijs: een cyclus
(professionele bachelors)
s architectuur*
s bachelor secundair onderwijs – alle opties
(lerarenopleidingen)
s bachelor lager onderwijs (lerarenopleiding)
s bachelor kleuteronderwijs (lerarenopleiding)
s ergotherapie*
s hoger technisch onderwijs, ongeacht de specialiteit
o.m. mechanica, elektromechanica, bouw, autotechnieken, climatisatie, koel- en verwarmingstechnieken,
elektrotechniek, elektronica, chemie en biochemie,
topograﬁe, …)
s informatica, ongeacht de specialiteit
s kinesitherapie*
s optiek – optometrie
s tandtechnieken
s verpleegkunde, ongeacht de specialiteit (vroedkunde
inbegrepen) o.m ziekenhuis-, psychiatrisch - en geriatrisch
verpleegkundige
Hoger onderwijs: twee cycli
(academische bachelors + masters)
s architectuur*
s industrieel ingenieur, ongeacht de specialiteit o.m. bouwkunde, elektriciteit, elektromechanica, elektronica, chemie,
biochemie, kunststoffen, veiligheid, ...
s burgerlijk ingenieur, ongeacht de specialiteit o.m. bouwkunde,
materiaalkunde, computerwetenschappen
s farmaceutische wetenschappen*
s informatica, ongeacht de specialiteit
s kinesitherapie*
s vertaalkunde (enkel voor werklozen gedomicilieerd in de
regio Brussel-Hoofdstad)
s speciﬁeke lerarenopleidingen secundair onderwijs aan
de universiteit (het vroegere aggregaat).
* deze studies stonden niet vermeld op de lijst geldig voor het
voorgaande schooljaar.
Voor meer informatie over vrijstellingen kunt u het infoblad
raadplegen in uw RVA-kantoor of op de website www.rva.be
> Volledige werkloosheid > Infobladen werknemers >
U wenst studies met volledig leerplan te hervatten?
Voor informatie over het bedrag van uw werkloosheidsuitkeringen tijdens de periode van de vrijstelling, kunt
u terecht bij uw uitbetalingsinstelling (vakbond of
HVW).

www.rva.be

(vervolg van de lijst)

Hoger onderwijs: een cyclus
(professionele bachelors)
• architectuur*
• bachelor secundair onderwijs – alle opties
(lerarenopleidingen)
• bachelor lager onderwijs (lerarenopleiding)
• bachelor kleuteronderwijs (lerarenopleiding)
• ergotherapie*
• hoger technisch onderwijs, ongeacht de specialiteit
o.m. mechanica, elektromechanica, bouw, autotechnieken, climatisatie, koel- en verwarmingstechnieken,
elektrotechniek, elektronica, chemie en biochemie,
topografie, …)
• informatica, ongeacht de specialiteit
• kinesitherapie*
• optiek – optometrie
• tandtechnieken
• verpleegkunde, ongeacht de specialiteit (vroedkunde
inbegrepen) o.m ziekenhuis-, psychiatrisch - en geriatrisch
verpleegkundige
Hoger onderwijs: twee cycli
(academische bachelors + masters)
• architectuur*
• industrieel ingenieur, ongeacht de specialiteit o.m. bouwkunde, elektriciteit, elektromechanica, elektronica, chemie,
biochemie, kunststoffen, veiligheid, ...
• burgerlijk ingenieur, ongeacht de specialiteit o.m. bouwkunde,
materiaalkunde, computerwetenschappen
• farmaceutische wetenschappen*
• informatica, ongeacht de specialiteit
• kinesitherapie*
• vertaalkunde (enkel voor werklozen gedomicilieerd in de
regio Brussel-Hoofdstad)
• specifieke lerarenopleidingen secundair onderwijs aan
de universiteit (het vroegere aggregaat).
* deze studies stonden niet vermeld op de lijst geldig voor het
voorgaande schooljaar.
Voor meer informatie over vrijstellingen kunt u het infoblad
raadplegen in uw RVA-kantoor of op de website www.rva.be
> Volledige werkloosheid > Infobladen werknemers >
U wenst studies met volledig leerplan te hervatten?
Voor informatie over het bedrag van uw werkloosheids
uitkeringen tijdens de periode van de vrijstelling, kunt
u terecht bij uw uitbetalingsinstelling (vakbond of
HVW).

www.rva.be

Vlaams Gewest
9300 Aalst • St-Jobstraat 196 • 053 21 26 91
2018 Antwerpen • Lentestraat 23 • 03 470 23 30
2850 Boom • Kapelstraat 1 • 03 888 63 13
8000 Brugge • E. de Neckerestraat 5 • 050 40 77 80
9200 Dendermonde • Geldroplaan 5 • 052 25 99 80
9050 Gent • Jan Samijnstraat 1 • 09 265 88 40
3500 Hasselt • Bampslaan 23 • 011 26 01 10
8900 Ieper • Grachtstraat 11 - bus 2 A • 057 22 41 90
8500 Kortrijk • Marksesteenweg 5 • 056 24 17 41
3000 Leuven • Vaartkom 31 - bus 3 en 4 • 016 30 88 50
2800 Mechelen • Populierendreef 44-46 • 015 28 29 40
8400 Oostende • Kaaistraat 18 • 059 80 27 10
9700 Oudenaarde • Bergstraat 5 • 055 23 51 30
8800 Roeselare • Jan Mahieustraat 49 • 051 22 87 22
9100 Sint-Niklaas • Plezantstraat 159 • 03 780 59 70
3700 Tongeren • Hondsstraat 25 - bus 1 • 012 44 07 30
2300 Turnhout • Spoorwegstraat 24 • 014 44 30 90
1800 Vilvoorde • Leopoldstraat 25 A • 02 255 01 10
Waals Gewest		
6700 Aarlen • Rue Gén. Ph. Molitor 8 A • 063 24 57 11
7000 Bergen • Place des Archers 8 • 065 39 46 39
6000 Charleroi • Rue du Pont-Neuf 7 • 071 27 08 40
7500 Doornik • Rue du Crampon 14 • 069 88 95 11
4500 Hoei • Avenue des Fossés 9 D • 085 71 04 10
7100 La Louvière • Rue G. Boël 19 • 064 23 62 70
4020 Luik • Rue Natalis 49 • 04 349 28 61
7700 Moeskroen • Bilemontstraat 225 • 056 39 19 50
5100 Namen (Jambes) • Chaussée de Liège 219 • 081 23 50 80
1400 Nijvel • Rue St-Georges 2 • 067 89 21 50
4800 Verviers • Galerie des 2 Places - Place Verte 12 • 087 39 47 50
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1060 Brussel • Marcel Broodthaersplein 4 • 02 542 16 11
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