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 Verklaring van de onderwijsinstelling 
 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) 
Trierstraat 9, 1000 BRUSSEL 
www.groeipakket.be 
 

 Te bezorgen door de leerling aan zijn uitbetaler van het Groeipakket 
Heeft de leerling nog geen uitbetaler? Op www.groeipakket.be/hoe-aanvragen vind je meer info over de 
uitbetalers van het Groeipakket. 

 

 Academiejaar 2021-2022 

  Ondergetekende (naam en voornaam):        

 verklaart dat (naam en voornaam van de jongere):                                                          

 geboren op    /    /       

 in onze onderwijsinstelling (naam en adres): 

       

       

       

 Ingeschreven is/was op    /    /       

 voor de studie       

        

 met begindatum    /    /      en einddatum op    /    /       
 

 

 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 onderwijs 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) 

   

http://www.groeipakket.be/
http://www.groeipakket.be/hoe-aanvragenv
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  Hoger onderwijs (ook kunstonderwijs) 

  Heeft de student zich op uiterlijk 30 november van het bedoelde academiejaar ingeschreven voor minstens 27 
studiepunten? 

  Ja 

  Nee 

 
  

 Indien neen: de student schreef zich in op    /    /      voor     studiepunten. 

  Gaat het om een diplomajaar? 

  Ja 

  Nee 

   Opleiding tot erkende eredienst 

  Bereiden de gevolgde wetenschappelijk leergangen voor op de Koninklijke Militaire School of ingenieursstudiën 

  Hoger onderwijs voor sociale promotie 

 

  

  De student volgt de lessen vanaf:       

 

 Aantal studiepunten:       

  Indien de studie niet wordt uitgedrukt in studiepunten maar in uren 
 
Met lesuren worden gelijkgesteld: 

a) de stages, als de uitvoering ervan een voorwaarde vormt voor het behalen van een wettelijk, decretaal, 
ordonnantieel of reglementair erkend diploma, getuigschrift of brevet; 

b) de uren die verplicht onder het toezicht van leraren in de onderwijsinrichting aan praktische oefeningen 
moeten worden besteed; 

c) 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    /    /       
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 Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid ingevuld heb. 

  Voornaam:        

 Achternaam:       

 Telefoonnummer:       

 E-mail:       

 

 Druk in het vak hiernaast uw stempel.  

 Datum    /    /        

 

Handtekening       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hechten veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. 
 
We verwerken je gegevens om je Groeipakket correct uit te betalen, volgens het decreet Groeipakket. Je uitbetaler kan ze ook aan 
andere uitbetalers en het agentschap Opgroeien doorgeven. 
We bewaren je gegevens voor de volledige tijd dat je kind recht kan hebben op een Groeipakket. 
 
Je hebt altijd het recht om:  

• via je uitbetaler je gegevens in te kijken, te verbeteren of te wissen en de verwerking ervan te beperken; 
• je uitbetaler te vragen om je gegevens rechtstreeks over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke; 
• een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen. 

Heb je vragen of wil je jouw rechten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen? 
 
Contacteer je uitbetaler. 
 

 


