ADMB Kinderbijslagfonds
Postbus 300, 8000 BRUGGE
e-mail: info@kinderbijslagfonds.be
website: www.kinderbijslagfonds.be
fax : 050/47.42.09

Dossiernummer:
! ALLEEN voor de Franse Gemeenschap !
NIET voor VLAAMSE en DUITSTALIGE Gemeenschap
behalve voor het onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privé-onderwijs, erkende vormingen
(ook hoger beroepsonderwijs)
VERKLARING VAN DE ONDERWIJSINSTELLING: School- of academiejaar: ...............................
Ondergetekende (naam en voornaam) .......................................................................................................................................................
verklaart dat (naam, voornaam en geboortedatum van de jongere) ..............................................................................................................
in onze onderwijsinstelling (naam en adres) ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
ingeschreven is/was voor de studie ...........................................................................................................................................................
of voor het voorbereiden van een verhandeling bij einde hogere studies die ten laatste ingediend moet worden op .............................................
voor bovenvermeld school- of academiejaar met begindatum ................................................. einddatum .....................................................
kerstvakantie van ................................................. tot ............................................................... (niet invullen voor het hoger onderwijs)
paasvakantie van .................................................. tot ............................................................... (niet invullen voor het hoger onderwijs)
zomervakantie van ................................................ tot ..................................................................
10

Voltijds niet-hoger onderwijs (ook kunstonderwijs) en secundair onderwijs voor sociale promotie

11

Volgt de jongere per week minstens 17 lesuren?
Met lesuren worden gelijkgesteld:
1.uren verplichte stage vereist voor het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet
2.uren verplichte oefeningen in de onderwijsinstelling onder toezicht van leraren
3.(ten hoogste 4) verplichte studie-uren onder toezicht in de onderwijsinstelling.

20

Deeltijds secundair onderwijs / erkende vorming

ja

nee

21

Volgt de jongere deeltijds onderwijs georganiseerd als voorgeschreven door de betrokken Gemeenschap?

ja

nee

22

Volgt de jongere een erkende vorming als bedoeld in artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht?

ja

nee

ja

nee

30/40 Hoger onderwijs (ook kunstonderwijs) & hoger onderwijs voor sociale promotie (uitgedrukt in studiepunten)
41

Heeft de student zich uiterlijk op 30 november van het academiejaar 20 ___ / 20 ___ ingeschreven voor minstens 27
studiepunten?
Zo nee: de student heeft zich ingeschreven op _____ / ____ / 20___ , voor ____ studiepunten

42

Verkreeg de student een verlengde tweede zittijd nadat hij/zij in het vorige academiejaar minstens 41 studiepunten
afwerkte? De laatste dag van de tweede zittijd is .............................

ja

nee

43

Volgt de student een opleiding tot bedienaar van een erkende eredienst (de katholieke, protestantse, anglicaanse,
Israëlitische, islamitische of orthodoxe)?

ja

nee

44

Bereidt het gevolgde wetenschappelijk onderwijs voor op de Koninklijke Militaire School?

ja

nee

45

Voor hoger beroepsonderwijs dat niet volgens studiepunten georganiseerd is: is de student ingeschreven voor minstens
13 lesuren per week?

ja

nee

46

Volgt de jongere een alternerende masteropleiding?

ja

nee

50

Hoger onderwijs voor sociale promotie (uitgedrukt in lesuren)

51

Stemmen de cursussen overeen met een volledig studieprogramma en leerplan?

ja

nee

52

Heeft de student zich met de toestemming van de academische of de schooloverheid een programma samengesteld van
minstens 13 lesuren per week?

ja

nee

53

Is de student ingeschreven voor een bijkomend jaar voor de geïntegreerde proef (eventueel met nog studievakken)?

ja

nee

60

Buitengewoon onderwijs (aangepast aan personen met een aandoening)
ja

nee

61

Gaat het om buitengewoon onderwijs?

70

Voor alle onderwijstypes

71

(Niet invullen als op vraag 41 met ja geantwoord is.) Volgt de student de lessen sinds het begin van het
schooljaar?

72

Geef de stageperiodes op en het brutobedrag van het loon of de vergoeding per maand.
van ......... tot ........
Voor een alternerende masteropleiding volstaat het contract (convention d’immersion professionnelle – CIP) …………………………… EUR

ja

nee, sinds ……….

Als de jongere zijn studie later stopzet of het aantal studiepunten verandert tot minder dan 27 moet u een nieuw attest bezorgen.
Stempel van de onderwijsinstelling

Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.
Datum

Handtekening

.............................................

.................................................................

…………………………………………………………………
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