Afz.: Parentia Vlaanderen v.z.w. - PB 80030 - 1070 Anderlecht

aanvraag ontvangen op

uw kenmerk

ons kenmerk

Betreft: Groeipakket voor studenten: academiejaar

Om na te gaan of de studies voldoen aan de voorwaarden voor een Groeipakket, vragen we jou het
bijgevoegde formulier te laten invullen door de onderwijsinstelling of het opleidingscentrum.
Stuur ons het ingevulde formulier snel terug. Dat is belangrijk voor een correcte betaling van je
Groeipaket.
Breng ons zeker ook op de hoogte als de jongere in de loop van het academiajaar:


meer dan 80 uur per maand werkt (de uren gepresteerd in het kader van
student@work niet meetellen);



een sociale uitkering ontvangt;



een zelfstandige activiteit uitoefent;



stopt met studeren of een opleiding volgen;

Voor algemene vragen kan je terecht op onze website www.parentia.be
Met vriendelijke groeten.

Je Parentia team

Vanaf het begin, bij elk gezin.
Parentia Vlaanderen v.z.w.  KBO 0686.764.255
Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000
Brussel
www.parentia.be
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VERKLARING VAN DE ONDERWIJSINSTELLING
School- of academiejaar :
Ondergetekende (naam en voornaam) ….............……………………………………………………………………………………….….
verklaart dat (naam en voornaam van de jongere) ……………………………………………………………………………………………………...
in onze onderwijsinstelling (naam en adres) …....................................................….....……………………………………………….
…......……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…......……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
 ingeschreven is/was op .................................................
voor de studie
…............………………......………………………………………………………………...
met begindatum ..........….……………...................... einddatum ..........………………........

Het betreft hier (aankruisen wat toepasselijk is):


Voltijds niet-hoger onderwijs (ook kunstonderwijs)
deeltijds secundair onderwijs / erkende vorming / alternerend leren / duaal leren
Volgt de jongere deeltijds ondewijs georganiseerd als voorgeschreven door de betrokken
Gemeenschap?

 ja

 nee

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

 ja

 nee



Secundair onderwijs voor sociale promotie



buitengewoon onderwijs (aangepast aan personen met een aandoening)



hoger onderwijs (ook kunstonderwijs)
heeft de student zich op uiterlijk 30 november van het bedoelde academiejaar
ingeschreven voor minsten 27 studiepunten?
Indien NEEN: de student schreef zich in op ..../...../..... voor ........ studiepunten
betreft het een diplomajaar?



opleiding tot erkende eredienst



bereiden de gevolgde wetenschappelijke leergangen voor op de Koninklijke Militaire School
of ingenierusstudieën?



hoger onderwijs voor sociale promotie

Vanaf het begin, bij elk gezin.
Parentia Vlaanderen v.z.w.  KBO 0686.764.255
Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000
Brussel
www.parentia.be

 ja

 nee

 ja

 nee
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de student volgt de lessen vanaf .....................................
aantal studiepunten : .................................
Indien de studie niet wordt uitgedrukt in studiepunten maar in uren:
Met lesuren worden gelijkgesteld:
1. de stages, als de uitvoering ervan een voorwaarde vormt voor het behalen
van een wettelijk, decretaal, ordonnantieel of reglementair erkend diploma,
getuigeschrift of brevet.
2. de uren die verplicht onder het toezicht van leraren in de onderwijsinrichting
aan praktische oefeningen moeten worden besteed.
3. tot hoogstens vier uren per week, de studie-uren die verplicht onder toezicht
in de onderwijsinrichting doorgebracht worden.
Volgt de jongere per week minstens 17 lesuren

 ja

 nee

indien neen, minstens 13 lesuren?

 ja

 nee

Kerstvakantie van

..../..../....tot ..../..../....

paasvakantie van

..../..../....tot ..../..../....

zomervakantie van

..../..../....

tot ..../..../....

Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.
Stempel van de onderwijsinstelling

naam: ............................................................................................
Datum ...................................
Telefoon: ...............................
Handtekening

De gegevens die u op dit formulier invult worden verzameld om Groeipakket te kunnen betalen. Ze worden beschermd door de wet
verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992. Voor inzage of verbetering van uw gegevens kunt u terecht op bovenstaand adres.

Vanaf het begin, bij elk gezin.
Parentia Vlaanderen v.z.w.  KBO 0686.764.255
Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000
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