
   

     Inschrijvingsgeld schooljaar 2021-2022 
 

Leeftijd op 31-12-2021 Basistarief Verminderd tarief 
UiTPAS met kansentarief 

enkel uit Leuven 

6-17 jaar 79 euro 55 euro 23,80 euro 

18-24 jaar 145 euro - 37 euro 
vanaf 25 jaar 330 euro 145 euro 74 euro 
Bovenstaande bedragen zijn inclusief 10 euro materiaalkost. 
 

BETALING: 
Na inschrijving heb je 24 uur de tijd om de betaling uit te voeren, nadien wordt de inschrijving  
automatisch verwijderd. 
Betalen kan online met een betaalkaart. 
 
VERMINDERD TARIEF: 
 

Voorwaarden en attesten: zie hieronder. 
 

Hoe de korting aanvragen: 
 

- Je stuurt het geldig attest op voorhand via mail naar academie@leuven.be. De korting wordt 
toegevoegd in je account zodat je bij inschrijving onmiddellijk het verminderd tarief betaalt. 

- UiTPAS: je stuurt het UiTPASnummer op voorhand via mail naar academie@leuven.be. 
- Zonder tijdig doorsturen van een geldig attest of UiTPASnummer betaal je het basistarief. 

T.e.m. 30 september kan je een gedeeltelijke terugbetaling aanvragen na voorleggen van een 
geldig attest of UiTPASnummer. 

 
Opleidingscheques: worden enkel aanvaard voor Grafisch ontwerp en illustratie (meer info via 
secretariaat). 
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Voorwaarden en attesten voor verminderd tarief 

 
 

CATEGORIE (leeftijd op 31-12-2021) 

 

ATTEST 

Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen 
(of gelijkgesteld) * 
of verplicht ingeschreven als werkzoekende * 

Attest VDAB of RVA 

Voor inwoner Waals of Brussels gewest: attest 

FOREM/ONEM/actiris (enkel uitkeringsgerechtigd 
volledig werklozen of gelijkgesteld) 

Leefloon (of gelijkgesteld) * 

Attest OCMW  
of UiTPAS met kansenstatuut op naam 

Voor inwoner Waals of Brussels gewest: attest CPAS 

Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag * 
Attest Federale Pensioendienst 
of UiTPAS met kansenstatuut op naam 

Erkend persoon met handicap én 

tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid 

Attest tegemoetkoming FOD 

of rekeninguittreksel tegemoetkoming FOD 
of European Disability Card 

66% arbeidsongeschiktheid * 

Attest ziekteverzekering met vermelding 66% 
arbeidsongeschiktheid/mindervaliditeit + 
geldigheidsperiode 

of attest RIZIV met vermelding artikel 100 
of attest FOD met vermelding “vermindering van 
verdienvermogen tot een derde of minder …” 

Begunstigde verhoogde kinderbijslag 

(erkend voor ten minste 66%) * 

Attest FOD met vermelding 4 punten op pijler 1 
(‘lichamelijke en psychische gevolgen handicap’) 

of attest uitbetaler Groeipakket of Famiris 
of UiTPAS met kansenstatuut op naam 
of European Disability Card 

Gezinsvervangend tehuis, medisch-pedagogische 

instelling of pleeggezin * 

Schriftelijke verklaring directie van tehuis/instelling 
of attest pleeggezinnendienst 

of vonnis jeugdrechtbank 

Erkend politiek vluchteling * 

Attest Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatslozen  
(vermelding nationaliteit ‘vluchteling’) 
of identiteitsbewijs voor vreemdelingen 

(nationaliteit ‘vluchteling’) 

Begunstigde verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming * 

Attest ziekenfonds 
of attest OCMW 
of UiTPAS met kansenstatuut op naam 

6-17 jaar: korting ander gezinslid  
Bewijs dat een ander lid van de leefeenheid 
inschrijvingsgeld betaald heeft in dezelfde of een 

andere academie 

6-17 jaar: korting tweede domein Attest andere academie 

* Een leerling zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres woont als een rechthebbende op het verminderd tarief 

krijgt zelf vermindering. Dit moet gestaafd worden met een attest van gezinssamenstelling (kind ten laste), of een 

attest van het ziekenfonds (partner ten laste). 

 

Een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op basis van een geldig attest voor 

verminderd tarief, kan aangevraagd worden t.e.m. 30 september. 

Een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld wegens uitschrijving kan aangevraagd worden 

t.e.m. 15 september. 
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